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EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO 001/2018 

 
A Prefeitura Municipal de Tabapuã, Estado de São Paulo, por intermédio da Comissão Especial de Avaliação 

de Concurso Público, nomeada pela Portaria Nº 142, de 07 de maio de 2018, TORNA PÚBLICO, na forma 
prevista no artigo 37, inciso II da Constituição Federal, Leis Complementares Municipais 042/07 e 045/07, 
142/17, 144/17, 149/17, 150/17, 151/17 e suas alterações legais, Lei Federal 8745/93, alterada pela lei Federal 
9849/99, a abertura de inscrições ao CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS OBJETIVAS, PRÁTICAS E 
TÍTULOS para nomeação em cargos públicos vagos ou que vierem a vagar. O Concurso Público será regido 
pelas instruções especiais constantes do presente instrumento elaborado em conformidade com os ditames da 
Legislação Federal e Municipal vigente e pertinente. 
 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1.1 - A organização, aplicação e correção das Provas Objetivas (escrita), Práticas e de Títulos será de 
responsabilidade da Empresa José Elias Ribeiro Concursos ME, que atenderá pelo nome fantasia de 
SAWABONA CONCURSOS E CAPACITAÇÃO e as demais fases de responsabilidade da Prefeitura 
Municipal de Tabapuã – SP. 
1.1.1- As provas serão aplicadas na cidade de Tabapuã – SP e os fiscais são representantes da empresa, não 
podendo residir no Município de Tabapuã-SP.  
1.1.2- Em razão da indisponibilidade de locais suficientes ou adequados na cidade para realização das provas, 
estas a critério da SAWABONA CONCURSOS E CAPACITAÇÃO, poderão ser realizadas em cidades 
próximas. 
 
1.2–Quadro de Cargos - Carga Horária -- Referência - Vencimentos – Requisitos mínimos exigido em lei. 

01 – ENSINO SUPERIOR 

Descrição VAGAS 
C/H 

SEMANAL 
VENC. 

R$ 
REQUISITO MÍNIMO EXIGIDO 

POR LEI 
PROVA 

Analista Técnico Jurídico 01 20 h 2.450,00 
Ensino Superior em Direito, Registro 
na OAB e experiência de 02 anos no 

exercício da advocacia. 

Objetiva,
Disserta-
tiva e 
Títulos 

Assistente Social CR 30 h 2.450,00 

Curso Superior em Assistência Social 
com Registro no Órgão Competente e 
experiência mínima de 01 (um) ano no 

exercício da função. 

Objetiva 
e Títulos 

Engenheiro Civil 01 30 h 2.450,00 
Curso Superior Completo com Registro 
no Conselho Regional de Engenharia, 

Arquitetura e Agronomia - CREA 

Objetiva 
e Títulos 

Fiscal de Tributos 
Municipais 

01 30 h 2.450,00 Ensino Superior Completo  
Objetiva 
e Títulos 

Fisioterapeuta 01 20 h 2.185,00 
Curso Superior Completo e Registro no 

Conselho Regional de Fisioterapia  
Objetiva 
e Títulos 

Médico Generalista 01 10 h 5.200,00 

Curso Superior Completo, com registro 
no Conselho Regional de Medicina – 

CRM, e experiência comprovada de 01 
ano. 

Objetiva 
e Títulos 
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Médico 
Ginecologista/Obstetra 

01 10 h 5.200,00 

Curso Superior Completo, com registro 
no Conselho Regional de Medicina – 

CRM, com Especialização em 
Ginecologia e Obstetrícia, e experiência 

comprovada de 01 ano. 

Objetiva 
e Títulos 

Médico Pediatra 01 10 h 5.200,00 

Curso Superior Completo, com registro 
no Conselho Regional de Medicina – 

CRM, com especialização em Pediatria, 
e experiência comprovada de 01 ano. 

Objetiva 
e Títulos 

Procurador Jurídico CR 20 h 3.200,00 

Nível Superior Completo com 03 (três) 
anos de exercício da advocacia e 

inscrição no órgão de representação da 
classe, comprovada com documentos e 

certidões. 

Objetiva,  
Disserta-

tiva e  

Títulos 

Professor de Educação 
Básica I 

05 30 h 1.498,97 

Licenciatura Plena em Pedagogia ou 
Normal Superior ou Habilitação para o 
Magistério em Nível Médio, nos termos 
do artigo 62, da Lei Federal n.9.394/96. 

Objetiva 
e Títulos 

Professor de Educação 
Básica II- Língua 
Portuguesa 

01 30 h 11,20 h/a 
Habilitação especifica de grau superior 
correspondente à licenciatura plena na 

área de atuação 

Objetiva 
e Títulos 

Professor de Educação 
Básica II- Matemática 

01 30 h 11,20 h/a 
Habilitação especifica de grau superior 
correspondente à licenciatura plena na 

área de atuação 

Objetiva 
e Títulos 

Professor de Educação 
Básica II- Ciências 

01 30 h 11,20 h/a 
Habilitação especifica de grau superior 
correspondente à licenciatura plena na 

área de atuação 

Objetiva 
e Títulos 

Professor de Educação 
Básica II- História 

01 30 h 11,20 h/a 
Habilitação especifica de grau superior 
correspondente à licenciatura plena na 

área de atuação 

Objetiva 
e Títulos 

Professor de Educação 
Básica II- Geografia 

01 30 h 11,20 h/a 
Habilitação especifica de grau superior 
correspondente à licenciatura plena na 

área de atuação 

Objetiva 
e Títulos 

Professor de Educação 
Básica II- Arte 

01 30 h 11,20 h/a 
Habilitação especifica de grau superior 
correspondente à licenciatura plena na 

área de atuação 

Objetiva 
e Títulos 

Professor Adjunto 
Substituto de Educação 
Básica I – Ed. Infantil e 
Ensino Fundamental. 

05 12 h  599,40 

Ensino Médio em nível de Magistério 
e/ou Normal Superior e/ou 

Pedagogia, nos termos do artigo 62, da 
Lei Federal n.9.394/96. 

Objetiva 
e Títulos 

Professor Adjunto 
Substituto de Educação 
Básica II – Língua 
Portuguesa. 

01 12 h 11,20 h/a 
Habilitação especifica de grau superior 
correspondente à licenciatura plena na 

área de atuação 

Objetiva 
e Títulos 

Professor Adjunto 
Substituto de Educação 
Básica II – Matemática 

CR 12 h 11,20 h/a 
Habilitação especifica de grau superior 
correspondente à licenciatura plena na 

área de atuação 

Objetiva 
e Títulos 

Professor Adjunto 
Substituto de Educação 
Básica II – Ciências 

01 12 h 11,20 h/a 
Habilitação especifica de grau superior 
correspondente à licenciatura plena na 

área de atuação 

Objetiva 
e Títulos 
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1.2.1 TAXAS DE INSCRIÇÃO 

Professor Adjunto 
Substituto de Educação 
Básica II – História 

01 12 h 11,20 h/a 
Habilitação especifica de grau superior 
correspondente à licenciatura plena na 

área de atuação 

Objetiva 
e Títulos 

Professor Adjunto 
Substituto de Educação 
Básica II – Geografia 

CR 12 h 11,20 h/a 
Habilitação especifica de grau superior 
correspondente à licenciatura plena na 

área de atuação 

Objetiva 
e Títulos 

Professor Adjunto 
Substituto de Educação 
Básica II – Arte 

01 12 h 11,20 h/a 
Habilitação especifica de grau superior 
correspondente à licenciatura plena na 

área de atuação 

Objetiva 
e Títulos 

Professor Adjunto 
Substituto de Educação 
Básica II – Educação 
Física 

CR 12 h 11,20 h/a 
Habilitação especifica de grau superior 
correspondente à licenciatura plena na 

área de atuação 

Objetiva 
e Títulos 

02 – ENSINO MÉDIO 

Descrição VAGAS 
C/H 

SEMANAL 
VENC. 

R$ 
REQUISITO MÍNIMO EXIGIDO 

POR LEI 
PROVA 

Agente Administrativo CR 30 h 2.185,00 Ensino Médio completo Objetiva 
Auxiliar Educacional de 
Educação Infantil/Ensino 
Fundamental 

01 30 h 1.090,00 Ensino Médio Completo Objetiva 

Escriturário CR 40 h 1.450,00 Ensino Médio Completo Objetiva 
Leiturista 01 40 h 1.200,00 Ensino Médio Objetiva 
Monitor Educacional de 
Transporte Escolar 

01 40 h 1.001,00 Ensino Médio Completo Objetiva 

03 – ENSINO FUNDAMENTAL 

Descrição VAGAS 
C/H 

SEMANAL 
VENC. 

R$ 
REQUISITO MÍNIMO EXIGIDO 

POR LEI 
PROVA 

Eletricista CR 

40h – 
Sujeito ao 

trabalho de 
emergência 

aos 
sábados, 

domingos e 
feriados. 

1.705,00 
Ensino Fundamental Completo e 

experiência comprovada de no mínimo 
06 meses- NR-10 

Objetiva 

e Prática 

Executor de Serviços 
Gerais 

01 40 h 1.001,00 Ensino Fundamental Incompleto 
Objetiva 
e Prática 

Motorista 01 40 h 1.320,00 
Ensino Fundamental Incompleto  - 

mínimo quarta série - CNH 
Profissional Mínimo “D” 

Objetiva 
e Prática 

Motorista de 
Ambulância 

01 
44h em 

escala de 
12x36 

1.320,00 
Ensino Fundamental - Carteira 

Nacional de Habilitação Profissional, 
mínimo “D” , Curso de Socorrista 

Objetiva 
e Prática 

Recepcionista CR 30 h 1.090,00 Ensino Fundamental Completo. Objetiva 

Operador de Máquinas 01 40 h 1.320,00 
Ensino Fundamental Incompleto – 

Mínimo 4º série CNH “C” e 
experiência de 01 (um) ano 

Objetiva 
e Prática 

Tratorista CR 40 h 1.200,00 
Ensino Fundamental Incompleto – 

Mínimo 4º série CNH “profissional. 
Objetiva 
e Prática 
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FORMAÇÃO TAXA 

ENSINO FUNDAMENTAL R$ 50,00 

ENSINO MÉDIO R$ 80,00 

ENSINO SUPERIOR R$ 100,00 

2. DAS INSCRIÇÕES 

 

2.1 - As inscrições serão feitas exclusivamente, via internet, no site www.sawabonaconcursos.com.br, no 
período de 17/07/2018 a 31 de julho de 2018, devendo para tanto o interessado proceder da seguinte forma: 
a) Acesse o site www.sawabonaconcursos.com.br, clique em inscrições abertas sobre a cidade que deseja se 
inscrever. 
b) Em seguida clique em INSCREVA-SE JÁ, digite o número de seu CPF, crie uma senha e clique em continuar. 
c) Escolha o cargo público, preencha todos os campos corretamente e clique em FINALIZAR INSCRIÇÃO. 
d) Na próxima página confira seus dados e leia a Declaração e Termo de Aceitação e, em seguida, clique em 
CONCORDO EM EFETIVAR INSCRIÇÃO. 
e) Aqueles que declararem na “inscrição on-line” ser Pessoa com Deficiência deverão encaminhar via SEDEX o 
respectivo LAUDO MÉDICO constando o CID, bem como o pedido de condição especial para a prova, caso 
necessite, até o último dia de inscrição na via original ou cópia reprográfica autenticada, na sede da Empresa 
Sawabona Concursos e Capacitação, na Av. Otto Werner Rosel nº. 200 – complemento 00777- Terra Nova, 
Jardim Ipanema - CEP – 13.563-673- São Carlos/SP;  
f) A SAWABONA CONCURSOS E CAPACITAÇÃO não se responsabiliza por erros de dados no 
preenchimento de ficha de inscrição, sendo a mesma de inteira e total responsabilidade do candidato. 

Caso haja alguma dúvida quanto a efetivação da inscrição o candidato deverá entrar em contato com a 
SAWABONA CONCURSOS E CAPACITAÇÃO, pelo e-mail: contato@sawabonaconcursos.com.br para 
verificar o ocorrido. 
2.1.2 - Para gerar o comprovante de inscrição basta digitar o seu CPF no menu CONSULTE, em seguida, 
selecione o Concurso-Tabapuã/SP correspondente à inscrição desejada, após isso clique em imprimir 
comprovante de inscrição. 
2.2 - São condições para a inscrição: 

2.2.1 - Ser brasileiro nato ou naturalizado nos termos do Art. 12 da Constituição Federal. 
2.2.2 - Ter até a data da inscrição, idade mínima de 18 anos, gozar de boa Saúde Física e Mental, estar em gozo 
dos direitos Políticos e Civis e, se do sexo masculino, estar quite com o Serviço Militar. 
2.2.3 - Estar ciente que se classificado, quando da convocação, deverá comprovar que preenche todos os 
requisitos exigidos para o cargo público, constantes do presente Edital, sob pena de perda do direito ao mesmo. 
2.2.4 - Não ter sido demitido por ato de improbidade ou exonerado “a bem do serviço público”, mediante 
decisão transitada em julgado em qualquer esfera governamental. 
2.3 - Se classificado e nomeado, o candidato, por ocasião da convocação, deverá apresentar, além dos 
documentos constantes no presente Edital, os seguintes: Título Eleitoral e comprovante de ter votado nas 
últimas eleições ou procedido à justificação na forma da lei, sendo do sexo masculino estar quite com o Serviço 
Militar, CPF, Prova de Escolaridade e Habilitação Legal, uma foto 3X4, declaração de não ocupar 
cargo/emprego/função no serviço público, exceto os acúmulos permitidos pela CF, atestado de antecedentes 
criminais e demais documentos necessários que lhe forem solicitados, sob pena de perda do direito à nomeação. 
2.4 – REFERENTE AOS CARGOS DE PROFESSOR ADJUNTO SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA I E 
II (ANTES DE FAZER SUA INSCRIÇÃO PARA ESTES CARGOS OBSERVAR OS ITENS ABAIXO, 
CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE) 
 2.4.1 - O desempenho das atribuições dos titulares dos cargos públicos de Professor Adjunto Substituto de 
Educação Básica I dar-se-á na educação infantil, nos anos iniciais do ensino fundamental e na Educação de 
Jovens e Adultos e o Professor Adjunto Substituto de Educação Básica II, no ciclo II do Ensino Fundamental e 
Educação de Jovens e Adultos, com carga horária de 12 (doze) horas semanais, nos termos da Lei 
Complementar 150, de 22 de novembro de 2017.  

mailto:contato@sawabonaconcursos.com.br
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2.4.2 - A carga horária a ser substituída, além de sua jornada de trabalho de docente, será considerada como 
carga suplementar de trabalho docente, podendo chegar até o máximo de 40 (quarenta) horas semanais, no 
atendimento às necessidades da unidade escolar, nos períodos de seu funcionamento, como substituição.  
2.4.3 - No período que não houver substituição de titular de classe/aula a ser realizada pelo Professor Adjunto 
Substituto de Educação Básica I e II, sua jornada de trabalho docente, com interação de aluno deverá ser 
desenvolvida em atividades educacionais para alunos que apresentam dificuldades de aprendizagem, 
aplicando-se o princípio da proporcionalidade de sua jornada de trabalho docente nos períodos de 
funcionamento das unidades escolares, nos termos da LC 150/2017.  
2.4.4 - Compete aos Diretores das Unidades Escolares definirem o horário para cumprimento da jornada de 
trabalho docente do Professor Adjunto Substituto Educação Básica I e II, das referidas substituições dos titulares 
de classe/aula, bem como a norma elencada na cláusula anterior, não podendo o respectivo horário de sua 
jornada de trabalho ser definida em um único período de funcionamento do estabelecimento de ensino.  
2.4.5 - O Professor Adjunto Substituto de Educação Básica I e II deverá sempre que for convocado pela Direção 
da Unidade Escolar, comparecer e realizar a substituição de titular de classe/aula e, de reforço escolar com 
alunos que apresentam dificuldades de aprendizagem, exceção feita quando se encontrar licenciado nos termos 
de legislação vigente ou sob atestado médico.  
2.4.6 - São considerados requisitos básicos para exercer o cargo público de Professor Adjunto Substituto de 
Educação Básica I e II, o que determina o artigo 62, da Lei Federal 9394/96.  
2.8.7 - É imprescindível a disponibilidade de tempo nos períodos de funcionamento das unidades escolares nos 
períodos da manhã, tarde e noite, do funcionamento da referida Unidade Escolar, para o Professor Adjunto 
Substituto de Educação Básica I e II, no exercício dos respectivos cargos públicos.  
2.4.8 - No ato da posse de Professor Adjunto Substituto de Educação Básica I e II, os candidatos deverão 
entregar declaração de que possuem disponibilidade de tempo para o exercício das atividades educacionais de 
substituições, bem como de reforço escolar para atendimento do § 3º, do artigo 6º, da Lei Complementar nº 150 
de 22 de novembro de 2017, sob as penas da lei.  
2.4.9 - As atribuições próprias do cargo público de Professor Adjunto Substituto de Educação Básica I e II são as 
definidas no artigo 7º da Lei Complementar 150, de 22 de novembro de 2017, nas seguintes conformidades:  
2.4.9.1 O Professor Adjunto Substituto de Educação Básica I e II - tem como função, na docência: - garantir o 
bem-estar, assegurar o crescimento e promover o desenvolvimento e a aprendizagem das crianças sob sua 
responsabilidade. Devendo: - ser responsável pela condução do processo de ensino/aprendizagem, realizando 
um ensino de boa qualidade que resulte em aprendizagens significativas e bem sucedidas; - desenvolver 
valores, atitudes no sentido de justiça, essenciais ao convívio social, solidário e ético, ao aprimoramento pessoal 
e à valorização da vida, bem como participar do recreio dirigido dos alunos; - ser responsável pela docência dos 
conteúdos curriculares da educação básica de tal forma que: trabalhe com a pluralidade social e cultural, 
respeitando a diversidade dos alunos; desenvolvendo um trabalho pedagógico adequado às necessidades de 
aprendizagem dos alunos; - auxiliar o professor regente de classe ou turma, nas atividades necessárias ao 
atendimento de alunos; - auxiliar o professor titular de classe ou turma nas atividades educacionais, inclusive 
em relação ao reforço escolar que deve ser paralelo e contínuo, nos horários determinados pela Direção de 
Escola; - comparecer nas unidades escolares para substituir, em qualquer período de funcionamento da 

unidade escolar manhã, tarde e noite, em hipótese alguma pode alegar compromissos particulares, exceção 

feita através de atestado médico, o professor titular de classe ou turma em suas faltas eventuais de 
impedimentos legais e temporários, por quaisquer períodos. - a natureza do cargo de professor adjunto-
substituto de educação básica I e II é substituição dos professores titulares da educação básica I e II e não 
ingresso em titularidade de classe/aula. 
2.5 – REFERENTE AO CARGO DE AUXILIAR EDUCACIONAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL/ENSINO 
FUNDAMENTAL (ANTES DE FAZER SUA INSCRIÇÃO PARA ESTE CARGO OBSERVAR OS ITENS 
ABAIXO). 

2.5.1 O desempenho das atribuições dos titulares dos cargos públicos de Auxiliar Educacional de Educação 
Infantil/Ensino Fundamental dar-se-á na educação infantil/Ensino Fundamental, com carga horária de 
30(trinta) horas semanais, nos termos da Lei Complementar 150, de 22 de novembro de 2017. 
2.5.2 O requisito mínimo necessário para o preenchimento do cargo público de Auxiliar Educacional de 
Educação Infantil/Ensino Fundamental é o ensino médio completo. 
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2.5.3 São atribuições necessárias do cargo de Auxiliar de Educação Infantil/Ensino Fundamental; 
I – auxiliar na execução das atividades educacionais, sob supervisão da equipe pedagógica, no atendimento a 
clientela dos alunos, na educação infantil e no ensino fundamental; 
II – desempenhar atividades relativas à higiene, segurança, diversão, descanso e alimentação dos alunos; 
III – dar banho, higienizar a troca de fraldas e de roupas de alunos, quando necessário; 
IV – alimentar e auxiliar na alimentação dos alunos; 
V – organizar os ambientes de acordo com suas funções; 
VI – informar seu responsável imediato a respeito de acontecimentos diversos, tais como: febre, diarréia, 
qualquer mal estar, mudança de comportamento da criança; 
VII – colaborar no recebimento e entrega da criança;   
VIII – participar com o pessoal técnico-administrativo e demais profissional da educação de reuniões 
administrativas, pedagógicas, festivas e outras atividades que exijam decisões coletivas; 
IX – participar de atividades deformação de atualização e aperfeiçoamento, visando aprofundar o seu 
conhecimento pertinente a sua área de atuação; 
X – executar outras atividades correlatas à função. 
2.6 REFERENTE AO CARGO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR (ANTES DE FAZER SUA 
INSCRIÇÃO PARA ESTE CARGO OBSERVAR OS ITENS ABAIXO). 

2.6.1 O desempenho das atribuições dos titulares dos cargos públicos de Monitor Educacional de Transporte 
Escolar dar-se-á nas rotas do transporte escolar e nas unidades escolares de educação básica, da Rede Municipal 
de Ensino, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, nos termos da Lei Complementar 142 de 20 de 
junho de 2017 – Anexo VIII. 
2.6.2 O requisito mínimo necessário para o preenchimento do cargo público de Monitor Educacional de 
Transporte Escolar é o ensino médio completo. 
2.6.3 São atribuições necessárias do cargo de Monitor Educacional de Transporte Escolar; 
I – Descrição Sintética: 
- Acompanhar alunos desde o embarque no Transporte Escolar até seu desembarque na escola de destino, assim 
como acompanhar os alunos desde o desembarque no final do expediente escolar, até o desembarque nos 
pontos próprios. 
II – Atribuições Típicas; 
- verificar se todos os alunos estão assentados adequadamente dentro do veículo de transporte escolar, orientar 
os alunos quanto ao risco de acidente, evitando colocar parte do corpo para fora da janela; 
- identificar a instituição de ensino dos respectivos alunos e deixá-los dentro do local; 
- ajudar os alunos a subir e descer as escadas dos veículos de transporte escolar; 
- Verificar a segurança dos alunos no momento do embarque e desembarque; 
- Verificar os horários dos transportes, informando aos pais/responsáveis e alunos, conferir se todos os alunos 
frequentes no dia estão retornando para seus lares; 
- Ajudar os pais/responsáveis de alunos especiais em sua locomoção; 
- Executar outras tarefas afins, na interação com os alunos regularmente matriculados nas unidades escolares de 
educação básica, da Rede Municipal de Ensino, no período de funcionamento dos estabelecimentos 
educacionais. 
 
 

3. DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

3.1 - Às pessoas com deficiência é assegurado o direito de inscrição para o cargo público em Concurso Público, 
cujas atribuições sejam compatíveis com sua deficiência, conforme artigo 37 da Constituição Federal e Lei Nº 
7.853/89. 
3.2 - Em obediência ao disposto no art. 37, §§ 1º e 2º do Decreto 3.298 de 20/12/99 que regulamenta a Lei 
7853/89, ser-lhes-á reservado o percentual de 5% (cinco por cento) das vagas existentes para cada cargo público, 
individualmente, das que vierem a surgir ou que forem criadas no prazo de validade do presente Concurso 
Público. 
3.2.1- Se, na aplicação do percentual, resultar número fracionado igual ou superior a 0,5 (cinco décimos), estará 
formada 01(uma) vaga para a pessoa com deficiência. Se inferior a 0,5 (cinco décimos), a formação da vaga 
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ficará condicionada à elevação da fração para o mínimo de 0,5 (cinco décimos), caso haja aumento do número 
de vagas para o cargo. 
3.3 - Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no art. 4º 
do Decreto Federal Nº 3.298/99. 
3.4 - As pessoas com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no Decreto Federal Nº 3.298/99, 
particularmente, em seu art. 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 classificação, ao dia, horário e 
local de aplicação das provas, e a nota mínima exigida para todos os demais candidatos. 
3.5 - Os benefícios previstos no artigo 40, §§ 1º e 2º, do Decreto Federal Nº 3.298/99, deverão ser requeridos por 
escrito, durante o período das inscrições. O candidato deverá encaminhar via SEDEX para a EMPRESA 
SAWABONA CONCURSOS E CAPACITAÇÕES – com sede na Av. Otto Werner Rosel nº. 200 – complemento 
00777- Terra Nova, Jardim Ipanema - CEP – 13.563-673- São Carlos/SP, postando até o último dia de inscrição: 
a) Requerimento solicitando vaga especial, contendo a identificação do candidato e indicação do 
município/Concurso Público para o qual se inscreveu; 
b) Laudo Médico (original ou cópia reprográfica autenticada) atestando a espécie e o grau ou nível da 
deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, 
bem como a provável causa da deficiência, inclusive para assegurar a previsão de adaptação à prova; 
c) Solicitação de prova especial, se necessário. (A não solicitação de prova especial eximirá a empresa de 
qualquer providência). 
3.6 - Serão indeferidas as inscrições na condição especial de pessoa com deficiência dos candidatos que não 
encaminharem dentro do prazo e forma prevista no presente Edital o respectivo laudo médico. O candidato 
com deficiência que não realizar a inscrição conforme instruções constantes neste Edital, não poderá impetrar 
recurso em favor de sua situação. 
3.7 - Aos deficientes visuais (cegos), serão oferecidas provas no sistema Braile e suas respostas deverão ser 
transcritas também em Braile. Os referidos candidatos deverão levar para esse fim, no dia da aplicação da 
prova, reglete e punção, podendo ainda, utilizar-se de soroban. Aos deficientes visuais (amblíopes) serão 
oferecidas provas ampliadas, com tamanho e letra correspondente a corpo 24. 
3.8 - A publicação do resultado final do Concurso Público será feita em duas listas, contendo a primeira, a 
pontuação de todos os candidatos, inclusive a das pessoas com deficiência, e a segunda, somente a pontuação 
destes últimos. 
3.9 - Os candidatos que não atenderem aos dispositivos mencionados no presente Edital não serão considerados 
como pessoas com deficiência e não terão prova especial preparada, sejam quais forem os motivos alegados. 
3.10 - Ao ser convocado para ao cargo público, o candidato deverá se submeter a exame médico oficial ou 
credenciado pela Prefeitura, que terá decisão terminativa sobre a qualificação do candidato como deficiente ou 
não, e o grau de deficiência capacitante para o exercício do cargo público. Será eliminado da lista de pessoa com 
deficiência o candidato cuja deficiência assinalada na Ficha de Inscrição não se constate, devendo o mesmo 
constar apenas na lista de classificação geral. 
3.11 - Após a admissão do candidato com deficiência, esta não poderá ser arguida para justificar a concessão de 
readaptação do cargo, de licença por motivo de saúde e de aposentadoria por invalidez. 
 

4. DAS PROVAS E DOS PRINCÍPIOS 

 

4.1 - O Concurso Público será de provas objetivas (escrita) – Classificatória com valoração de títulos e prova 
prática. 

4.2 - A duração da prova será de 3h (três horas), já incluído o tempo para o preenchimento da folha de 
respostas. 
4.2.1 – A duração das provas para Analista Técnico Jurídico e Procurador Jurídico será de 4h (Quatro horas) 
incluído as questões dissertativas. 
4.3 - O candidato deverá comparecer ao local designado com antecedência mínima de 1 (uma) hora, munido de 
caneta azul ou preta, lápis preto e borracha e UM DOS SEGUINTES DOCUMENTOS NO ORIGINAL: 
- Cédula de Identidade - RG; 
- Carteira de Órgão ou Conselho de Classe; 
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- Carteira de Trabalho e Previdência Social; 
- Certificado Militar; 
- Carteira Nacional de Habilitação, emitida de acordo com a Lei 9.503/97 (com foto); 
- Passaporte 
4.4 - As provas objetivas (escritas) desenvolver-se-ão em forma de testes, por meio de questões de múltipla 
escolha na forma estabelecida no presente Edital. 
4.5 - Durante as provas não será permitido, sob pena de exclusão do Concurso Público: qualquer espécie de 
consultas bibliográficas, comunicação com outros candidatos, utilização de livros, manuais ou anotações, 
máquina calculadora, relógios de qualquer tipo, agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, mp3, 
notebook, palmtop, tablet, BIP, walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor de mensagens, 
bem como o uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares. 
4.5.1- Os pertences pessoais, inclusive o aparelho celular (desligado e retirado a bateria), serão guardados em 
sacos plásticos fornecidos pela SAWABONA CONCURSOS E CAPACITAÇÃO, lacrados e colocados embaixo 
da cadeira onde o candidato irá sentar-se. Pertences que não puderem ser alocados nos sacos plásticos deverão 
ser colocados no chão sob a guarda do candidato. Todos os pertences serão de inteira responsabilidade do 
candidato. O candidato que for flagrado na sala de provas portando qualquer dos pertences acima será excluído 
do Concurso Público. 
4.6 - Após adentrar a sala de provas e assinar a lista de presença, o candidato não poderá, sob qualquer 
pretexto, ausentar-se sem autorização do Fiscal de Sala, podendo sair somente acompanhado do Volante, 
designado pela Coordenação do Concurso Público. 
4.7 - O candidato só poderá retirar-se do local de aplicação das provas, após 1 (uma) hora e meia do horário 
previsto para o início das mesmas e constante do presente Edital, devendo entregar ao Fiscal da Sala a 
respectiva folha de respostas e o caderno de provas. Não serão computadas questões não respondidas, que 
contenham rasuras, que tenham sido respondidas a lápis, ou que contenham mais de uma alternativa 
assinalada. 
4.8 - Ao final das provas, os três últimos candidatos deverão permanecer na sala, a fim de assinar a folha de 
ocorrência, o verso de todos os cartões de resposta e o lacre do envelope que conterão: os cadernos de questões, 
as folhas de respostas e a folha de ocorrência; na presença do fiscal de sala, sendo liberados quando concluído. 
 
 

5. DA COMPOSIÇÃO DAS PROVAS E NÚMERO DE QUESTÕES 

 

CARGO PÚBLICO PROVA DISCIPLINA 
Nº 

QUESTÕES 
VALOR 

QUESTÃO 
TOTAL 

TABELA A – ENSINO SUPERIOR 

Engenheiro Civil; 
Fiscal de Tributos Municipais 

Objetiva 

Língua 
Portuguesa 

10 2,0 20,0 

Matemática 10 2,0 20,0 

 C. Específicos 20 3,0 60,0 

Assistente Social 
Fisioterapeuta 
Médico Generalista 
Médico Ginecologista/Obstetra 
Médico Pediatra 

Objetiva 

Língua 
Portuguesa 

10 1,0 10,0 

C. Específicos 30 3,0 90,0 

TABELA B – ENSINO SUPERIOR 

Analista Técnico Jurídico 
Procurador Jurídico 

Objetiva 
L. Portuguesa 10 1,0 10,0 

C. Específico 30 3,0 90,0 

Dissertativa  100 
TABELA C -  ENSINO SUPERIOR 
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CARGO PÚBLICO PROVA DISCIPLINA 
Nº 

QUESTÕES 
VALOR 

QUESTÃO 
TOTAL 

Professor de Educação Básica I 
 
 
 
 

 

Objetiva 

Língua 
Portuguesa 

10 2,0 20,0 

Matemática 10 2,0 10,0 

Legislação 10 3,5 35,0 

C. Específicos 10 3,5 35,0 

Professor de Educação Básica II- 
Matemática 
Professor de Educação Básica II- Ciências  
Professor de Educação Básica II- Língua 
Portuguesa 
Professor de Educação Básica II- História 
Professor de Educação Básica II- 
Geografia 
Professor de Educação Básica II- Arte 

Objetiva 

Língua 
Portuguesa 

05 2,5 12,5 

Legislação 15 2,5 37,5 

C. Específicos 20 2,5 50,0 

TABELA D -  ENSINO SUPERIOR 

CARGO PÚBLICO PROVA DISCIPLINA 
Nº 

QUESTÕES 
VALOR 

QUESTÃO 
TOTAL 

Professor Adj. Sub. de Educação Básica I – 
Ed. Infantil e Ensino Fundamental. 
 
 
 
 
 
 

 

Objetiva 

Língua 
Portuguesa 

10 2,0 20,0 

Matemática  10 2,0 10,0 

Legislação 10 3,5 35,0 

C. Específico 10 3,5 35,0 

Professor Adj. Sub. de Educação Básica II 
– Língua Portuguesa. 
Professor Adj. Sub. de Educação Básica II 
– Matemática 
Professor Adj. Sub. de Educação Básica II 
– Ciências 
Professor Adj. Sub. de Educação Básica II 
– História 
Professor Adj. Sub. de Educação Básica II 
– Geografia 
Professor Adj. Sub. de Educação Básica II 
– Arte 
Professor Adj. Sub. de Educação Básica II 
– Educação Física 

Objetiva 

Língua 
Portuguesa 

05 2,5 12,5 

Legislação 15 2,5 37,5 

C. Específicos 20 2,5 50,0 

 
 

TABELA A -  ENSINO MÉDIO 

CARGO PÚBLICO PROVA DISCIPLINA 
Nº 

QUESTÕES 
VALOR 

QUESTÃO 
TOTAL 

Agente Administrativo 
Auxiliar Educacional de Educação 

Objetiva 
Língua 

Portuguesa 
10 2,0 20,0 
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Infantil/Ensino Fundamental 
Escriturário 
Monitor Educacional de Transporte 
Escolar 

Matemática 10 2,0 20,0 

C. Específico 20 3,0 60,0 

 
 
Leiturista 
 
 

Objetiva  

Língua 
Portuguesa 

10 2,0 20,0 

Matemática 15 2,5 37,5 

Informática 10 3,0 30,0 

Atualidades 05 2,5 12,5 

TABELA A -  ENSINO FUNDAMENTAL 

CARGO PÚBLICO PROVA DISCIPLINA 
Nº 

QUESTÕES 
VALOR 

QUESTÃO 
TOTAL 

 
 
 
Recepcionista 
 
 

Objetiva 

Língua 
Portuguesa 

10 2,0 20,0 

Matemática 10 2,0 20,0 

Informática 20 3,0 60,0 

TABELA A -  ENSINO FUNDAMENTAL 

CARGO PÚBLICO PROVA DISCIPLINA 
Nº 

QUESTÕES 
VALOR 

QUESTÃO 
TOTAL 

Eletricista 
Executor de Serviços Gerais 
Motorista  
Motorista de Ambulância 
Operador de Máquinas 
Tratorista 

Objetiva 

Língua 
Portuguesa 

10 2,0 20,0 

Matemática 10 2,0 20,0 

C. Específico 20 3,0 60,0 

Prática - 100 

5.1 - A classificação final obedecerá à ordem decrescente de notas ou médias.  
 

6. DAS MATÉRIAS 

 

6.1 - As matérias constantes das provas a que se submeterão os candidatos são as constantes no Anexo II do 
presente Edital. 
 

7. DOS TÍTULOS 

 

7.1 - Serão considerados os seguintes Títulos para compor a classificação do resultado final nos respectivos 
cargos públicos selecionáveis de Nível Superior: 
 
ESPECIFICAÇÃO DOS TÍTULOS - VALOR 

Doutorado 10 (dez) pontos - máximo um título. 
Mestrado 05(cinco) pontos - máximo um título. 
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Pós-Graduação lato sensu na área do respectivo cargo prestado 01 (um) ponto - máximo dois títulos. 
 

7.2 - Serão pontuados como títulos, Certificado/Declaração em papel timbrado da instituição, contendo 
assinatura e identificação do responsável e a respectiva carga horária (mínimo 360h), que ateste sobre a 
conclusão total do curso e aprovação. 
7.3 - A soma total dos títulos não poderá ultrapassar “17 (dezessete) pontos”. 
7.4 - Sobre a nota obtida pelos candidatos serão somados os pontos referentes aos títulos, para a classificação 
final. 
7.5 - Os pontos dos títulos serão contados apenas para efeito de “classificação” e não de “aprovação”. 

7.6 - Os candidatos deverão apresentar no dia da Prova objetiva para o Representante da Empresa Sawabona 
Concursos, CÓPIA REPROGRÁFICA DE EVENTUAIS TÍTULOS AUTENTICADOS ou APRESENTADOS 

JUNTO COM O ORIGINAL que possuam, conforme o item 7.1 do presente Edital. Não serão considerados os 
títulos apresentados, por qualquer forma, fora do dia acima determinado e este deverá ser apresentado e 
entregue em mãos ao Representante Legal da Empresa que analisará e apresentará a devida valoração na 
presença do candidato, com o devido aceite. 
7.6.1– Quando da entrega dos títulos, deverá ser entregue em envelope identificado pelo candidato e anexado o 
Formulário constante no Anexo VI, que deverá ser devidamente preenchido com o nome por extenso, número 
do documento de identidade e número de inscrição no Concurso Público, tal modelo abaixo: 
 

 

+ 
ANEXO VI 

FORMULÁRIO DE ENTREGA DE TÍTULOS 
 

7.7 - Não haverá segunda chamada para a entrega dos títulos, qualquer que seja o motivo de impedimento do 
candidato que não os apresentar no dia da prova objetiva. 
7.8 - Os títulos entregues serão inutilizados após decorrido o prazo de 90 dias corridos, contados da data da 
divulgação oficial do resultado final do Concurso Público. 
7.9 - Não serão pontuadas como título, graduação ou pós-graduação, quando exigidas como pré-requisito. 
Quando o título apresentado se constituir em um dos pré-requisitos, a graduação deverá ser apresentada, sob 
pena de ser considerado pré-requisito e não título. 
 

8. DAS NORMAS 

 

8.1 - LOCAL - DIA - HORÁRIO - As provas serão realizadas às 9:00 horas e a 14:00 horas, em local e dia a ser 

publicado através do Edital de Convocação das Provas.  
 

ÀS 09h00 INÍCIODAS PROVAS  PARA OS SEGUINTES CARGOS PÚBLICOS 

Agente 
Administrativo 

Professor de Educação Básica II- Matemática 

Assistente Social Professor de Educação Básica II- Ciências 

Engenheiro Civil Professor de Educação Básica II- Língua Portuguesa 

Fiscal de Tributos 
Municipais 

Professor de Educação Básica II- História 

Fisioterapeuta Professor de Educação Básica II- Geografia 

Médico Generalista Professor de Educação Básica II- Arte 
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Médico 
Ginecologista/Obstetra 

Motorista 

Médico Pediatra Motorista de Ambulância  

Procurador Jurídico Operador de Máquinas 
Professor de Educação 
Básica I 

 

 
ÀS 14h00 INÍCIO DAS PROVAS  PARA OS SEGUINTES CARGOS PÚBLICOS 

Auxiliar Educacional de Educação 
Infantil/Ensino Fundamental 

Analista Técnico Jurídico 

Professor Adj. Sub. de Ed. Básica I – Ed. 
Infantil e Ensino Fundamental 

Eletricista 

Professor Adj. Sub. de Educação Básica II – 
Língua Portuguesa. 

Escriturário 

Professor Adj. Sub. de Educação Básica II – 
Matemática 

Executor de Serviços Gerais 

Professor Adj. Sub. de Educação Básica II – 
Ciências 

Leiturista 

Professor Adj. Sub. de Educação Básica II – 
História 

Monitor Educacional de Transporte 
Escolar 

Professor Adj. Sub. de Educação Básica II – 
Geografia 

Recepcionista 

Professor Adj. Sub. de Educação Básica II – 
Arte 

Tratorista 

Professor Adjunto Substituto de Educação 
Básica II – Educação Física 

 

 

➢ATENÇÃO! Os candidatos deverão comparecer 1 (uma) hora antes do horário marcado para o 
início das provas, os portões serão fechados pontualmente às 08h45 no período da manhã e às 13h45 

no período da tarde, não sendo permitida a entrada de candidatos retardatários. 
 

8.1.1- Caso o número de candidatos exceda a oferta de lugares nas escolas localizadas na cidade, a 
SAWABONA CONCURSOS E CAPACITAÇÃO e a Comissão Especial de Avaliação de Concurso Público da 
Prefeitura Municipal poderão alterar horários das provas ou até mesmo dividir a aplicação das provas em mais 
de uma data, cabendo aos candidatos a obrigação de acompanhar as publicações oficiais e alterações pertinentes 
no site www.sawabonaconcursos.com.br 
8.2 - Será disponibilizado no site www.sawabonaconcursos.com.br, com antecedência mínima de 3 (três) dias, 
aviso de convocação. Essa comunicação tem caráter oficial e informativo. 
8.3 - COMPORTAMENTO - As provas serão individuais, não sendo tolerada a comunicação com outro 
candidato, nem a utilização de livros, notas, impressos, celulares, calculadoras e/ou similares. Reserva-se ao 
Coordenador do Concurso Público designado pela SAWABONA CONCURSOS E CAPACITAÇÃO e aos 
Fiscais juntamente com a Comissão Especial de Avaliação de Concurso Público da Prefeitura Municipal, o 
direito de excluir da sala e eliminar do restante das provas o candidato cujo comportamento for considerado 
inadequado, bem como, tomar medidas saneadoras e restabelecer critérios outros para resguardar a execução 
individual e correta das provas. 
8.4 - Em caso de necessidade de amamentação durante a realização das provas, a candidata deverá levar uma 
acompanhante, que terá local reservado para esse fim e que será responsável pela guarda da criança. 
8.5 - Não haverá, sob qualquer pretexto ou motivo, segunda chamada para a realização das provas. Os 
candidatos deverão comparecer 1 (uma) hora antes do horário marcado para o início das provas, os portões 
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serão fechados pontualmente às 8h45 no período da manhã e às 13h45 no período da tarde, não sendo 
permitida a entrada de candidatos retardatários. 
8.6 - É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, editais e 
comunicados referentes a este Concurso Público, os quais serão afixados nos quadros de aviso da Prefeitura, no 
site oficial da Empresa e da Prefeitura Municipal, devendo, ainda, manter atualizado seu endereço. 
8.7 – É de inteira responsabilidade do candidato conferir o caderno de provas, a folha de resposta. Verifique 
se o cargo escrito no caderno de provas que você recebeu está de acordo ao qual você se inscreveu, caso 
contrário comunicar imediatamente ao fiscal. 
 

9. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

 

9.1 - Na classificação final entre os candidatos classificados com igual número de pontos, serão fatores de 
preferência os seguintes: 
a) mais idoso, observando-se idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei Federal 10.741/2003, entre si  
frente aos demais, dando-se preferência ao de idade mais elevada; 
b) obtiver maior nota em prova a ser especificada no edital; 
c) casado ou viúvo; 
d) tiver maior número de filhos menores; 
9.1.1- Persistindo o empate entre os candidatos, depois de aplicados todos os critérios acima, o desempate se 
dará por meio de quem fizer maior nota na prova específica, e, caso ainda persistir o desempate será realizado 
mediante sorteio público, dado a conhecer por meio de edital divulgado com no mínimo 03 (três) dias de 
antecedência. 
 

10. DA FORMA DE JULGAMENTO DA PROVA OBJETIVA 

 

10.1 - A prova objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos e terá caráter eliminatório. 
10.2 - A nota da prova objetiva será obtida conforme tabela do item 5. 
 

11. A FORMA DE JULGAMENTO DA PROVA PRÁTIVA  

 

11.1 - A aplicação e a avaliação da prova prática busca aferir a capacidade de adequação funcional e situacional 
do candidato às exigências e ao desempenho eficiente das atividades. Ela constituir-se-á na execução de tarefas, 
previamente elaboradas pelo Examinador, a serem realizadas individualmente pelo candidato com a avaliação 
por meio de planilhas, tomando-se por base as atribuições dos cargos.  
11.2 – A prova prática será aplicada aos 20 (vinte) candidatos melhores colocados e que tiverem nota igual ao 
vigésimo colocado, que obtiverem notas superiores a 50 pontos dos cargos públicos de Eletricista, Executor de 
Serviços Gerais, Motorista , Motorista de Ambulância, Operador de Máquinas e Tratorista.  
11.3 - A prova prática será avaliada de “0” (zero) a “100” (cem) pontos e terá como critério de avaliação a 
"Capacidade Técnica" que vale de “0” (zero) a “50” (cinquenta) pontos e o "Grau de Agilidade" que vale de “0” 
(zero) a “50” (cinquenta) pontos.  
11.4 - A Capacidade Técnica se traduz na capacidade teórica e prática de manuseio adequado de equipamentos 
e utensílios empregados no desenvolvimento de tarefas propostas.  
11.5 - A Agilidade será avaliada pelo tempo gasto no desenvolvimento completo e correto das tarefas propostas, 
sendo estas extraídas do conteúdo programático descrito no presente Edital.  
11.6 - Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem, no mínimo, 50 (cinquenta) pontos na prova 
prática.  
11.7 - O candidato que não auferir a nota mínima de 50 (cinquenta) pontos na prova prática será desclassificado 
do Concurso Público.  
11.8 – A prova de Motorista, Motorista de Ambulância e Tratorista será avaliada como segue:  
- Para os candidatos ao cargo de Motorista e Motorista de Ambulância , de acordo com as orientações e tempo 
determinado pelo examinador, a prova prática constará de condução de veículo automotivo, compatível com a 
categoria exigida, em vias públicas da cidade, buscando evidenciar de forma profissional a postura do condutor 
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candidato, segundo as atribuições sintéticas do cargo os critérios de avaliação serão cobrados conforme a 
Resolução nº 168/2004 do CONTRAN. As faltas cometidas durante a avaliação do candidato serão descontadas 
na proporção de sua natureza: grave grave (20 pontos), média (12 pontos), leve (6 pontos). No caso de 
ocorrência de falta eliminatória, será atribuída ao candidato nota 0 (zero).  
- Para os candidatos aos cargos de Operador de máquinas e tratorista, de acordo com as orientações do 
instrutor na realização das tarefas de sua especialidade e em respeito as normas do CONTRAN. As faltas 
cometidas durante a avaliação do candidato serão descontadas na proporção de sua natureza: grave (20 pontos), 
média (12 pontos), leve (6 pontos). No caso de ocorrência de falta eliminatória, será atribuída ao candidato nota 
0 (zero).  
- A prova prática tem caráter classificatório e eliminatório, totalizando 100 (cem) pontos, sendo considerados 
aprovados apenas os candidatos que obtiverem o percentual mínimo de 50% (cinquenta por cento) de 
aproveitamento dos pontos nas referidas provas.  
- As provas práticas serão realizadas na cidade de Tabapuã/SP, em local e data que serão divulgados no quadro 
de avisos da Prefeitura Municipal de Tabapuã/SP e no site da SAWABONA CONCURSOS E CAPACITAÇÃO 
www.sawabonaconcursos.com.br.  
- A prova prática terá sua realização determinada em data oportuna, quando já terão sido divulgados os 
resultados das provas escritas, sendo apenas para os candidatos que obtiveram na prova escrita objetiva de 
múltipla escolha pontuação igual ou superior a 50% (cinquenta por cento), observado o limite de convocação 
estabelecido no subitem 11.2, em horários diversos, de acordo com cada cargo, conforme estabelecido em Edital 
publicado em data oportuna.  
- Os resultados das provas práticas, para os classificados nesta fase, serão afixados no quadro de avisos da 
Prefeitura Municipal de Tabaupuã/SP e no site www.sawabonaconcursos.com.br, não sendo possível o 
conhecimento do resultado via telefone, fax ou e-mail.  
- Os candidatos convocados para esta fase deverão comparecer no local indicado para realização da prova 30 

(trinta) minutos antes do horário fixado para seu início, munidos do comprovante de inscrição e Carteira 
Nacional de Habilitação (CNH), documento exigido; caso contrário, não poderão efetuar a referida prova.  
- Os candidatos ao cargo de Motorista, Operador de Máquinas deverão exibir ao examinador responsável pelo 
exame de direção sua Carteira Nacional de Habilitação – CNH original e entregar-lhe uma fotocópia da mesma. 
Poderão também apresentar o comprovante autenticado de aprovação em exame de alteração de categoria junto 
ao DETRAN e, quando da contratação, deverão apresentar cópia autenticada do referido documento.  
- Não haverá tratamento diferenciado a nenhum candidato, sejam quais forem as circunstâncias alegadas, tais 
como alterações orgânicas ou fisiológicas permanentes ou temporárias, deficiências, estados menstruais, 
indisposições, câimbras, contusões, gravidez ou outras situações que impossibilitem, diminuam ou limitem a 
capacidade física e/ou orgânica do candidato, sendo que o candidato deverá realizar os referidos testes de 
acordo com o escalonamento previamente efetuado pela Sawabona Concursos, o qual será realizado de forma 
aleatória.  
11.8.1 – A prova de Serviços Gerais será avaliada como segue:  
A prova prática tem por objetivo auferir a Capacidade Técnica e a Agilidade através de avaliação do 
desenvolvimento de tarefas propostas dentro das atribuições inerentes ao cargo e serão convocados para essa 
prova todos os candidatos aprovados na prova Objetiva. Havendo empate na última colocação, todos os 
candidatos nessas condições serão convocados.  
- As provas práticas serão realizadas na cidade de Tabapuã/SP, em local e data que serão divulgados no quadro 
de avisos da Prefeitura Municipal de Tabapuã/SP e no site da SAWABONA CONCURSOS E CAPACITAÇÃO 
www.sawabonaconcursos.com.br.  
- A prova prática terá sua realização determinada em data oportuna, quando já terão sido divulgados os 
resultados das provas escritas, sendo apenas para os candidatos que obtiveram na prova escrita objetiva de 
múltipla escolha pontuação igual ou superior a 50% (cinquenta por cento), observado o limite de convocação 
estabelecido no edital, em horários diversos, de acordo com cada cargo, conforme estabelecido em Edital 
publicado em data oportuna.  
- Os resultados das provas práticas, para os classificados nesta fase, serão afixados no quadro de avisos da 
Prefeitura Municipal de Tabapuã/SP e no site www.sawabonaconcursos.com.br, não sendo possível o 
conhecimento do resultado via telefone, fax ou e-mail.  
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- A Capacidade Técnica se traduz na capacidade teórica e prática de manuseio adequado de equipamentos e 
utensílios empregados no desenvolvimento de tarefas propostas.  
- A Agilidade será avaliada pelo tempo gasto no desenvolvimento completo e correto das tarefas propostas, 
sendo estas extraídas do conteúdo programático descrito no presente Edital.  
- A prova prática será avaliada de “0” (zero) a “100” (cem) pontos e terá como critério de avaliação a 
"Capacidade Técnica" que vale de “0” (zero) a “50” (cinquenta) pontos e o "Grau de Agilidade" que vale de “0” 
(zero) a “50” (cinquenta) pontos.  
- Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem no mínimo 50 (Cinquenta) pontos na prova 
prática  
- O candidato deverá chegar ao local da prova, constante do Edital de Convocação, com antecedência mínima 

de 30 (trinta) minutos do horário estabelecido para seu início, não sendo admitidos retardatários, sob pretexto 
algum.  
- Somente será admitido ao local da prova o candidato que estiver munido de documento pessoal oficial com 
foto e estiver na lista de convocação.  
- Será usada planilha detalhada e conteúdo igual para todos os candidatos, fixando a valoração de cada tarefa 
exigida. 
- SERÁ ELIMINADO DO CONCURSO NESTA FASE, O CANDIDATO QUE:  

a) Retirar-se do recinto da prova durante sua realização sem a devida autorização ou que não estiver no local da 
prova no horário previsto para assinar a lista de chamada, sendo automaticamente desclassificado;  
b) Não apresentar a documentação exigida;  
c) Não obtiver o mínimo de 50% (cinquenta por cento) de aproveitamento dos pontos da prova prática;  
d) Faltar com a devida cortesia para com qualquer dos examinadores, seus auxiliares, autoridades presentes 

e/ou candidatos;  
e) For surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a execução dos testes ou tentando usar de meios 
fraudulentos e/ou ilegais para a realização da prova; e  
f) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido. 
 
11.8.2 – A Prova de Eletricista será avaliada como segue:  

A prova prática tem por objetivo auferir a Capacidade Técnica e a Agilidade através de avaliação do 
desenvolvimento de tarefas propostas dentro das atribuições inerentes ao cargo e serão convocados para essa 
prova os candidatos aprovados na prova Objetiva, considerando as 20 (vinte) melhores notas. Havendo 
empate na última colocação, todos os candidatos nessas condições serão convocados.  
- As provas práticas serão realizadas na cidade de Tabapuã/SP, em local e data que serão divulgados no quadro 
de avisos da Prefeitura Municipal de Tabapuã/SP e no site da SAWABONA CONCURSOS E CAPACITAÇÃO 
www.sawabonaconcursos.com.br.  
- A prova prática terá sua realização determinada em data oportuna, quando já terão sido divulgados os 
resultados das provas escritas, sendo apenas para os candidatos que obtiveram na prova escrita objetiva de 
múltipla escolha pontuação igual ou superior a 50% (cinquenta por cento), observado o limite de convocação 
estabelecido no edital, em horários diversos, de acordo com cada cargo, conforme estabelecido em Edital 
publicado em data oportuna.  
- Os resultados das provas práticas, para os classificados nesta fase, serão afixados no quadro de avisos da 
Prefeitura Municipal de Tabapuã/SP e no site www.sawabonaconcursos.com.br, não sendo possível o 
conhecimento do resultado via telefone, fax ou e-mail.  

- A Capacidade Técnica se traduz na capacidade teórica e prática de manuseio adequado de equipamentos e 
utensílios empregados no desenvolvimento de tarefas propostas.  
- A Agilidade será avaliada pelo tempo gasto no desenvolvimento completo e correto das tarefas propostas, 
sendo estas extraídas do conteúdo programático descrito no presente Edital.  
- A prova prática será avaliada de “0” (zero) a “100” (cem) pontos e terá como critério de avaliação a 
"Capacidade Técnica" que vale de “0” (zero) a “50” (cinquenta) pontos e o "Grau de Agilidade" que vale de “0” 
(zero) a “50” (cinquenta) pontos.  
- Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem no mínimo 50 (Cinquenta) pontos na prova 
prática  
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- O candidato deverá chegar ao local da prova, constante do Edital de Convocação, com antecedência mínima 

de 30 (trinta) minutos do horário estabelecido para seu início, não sendo admitidos retardatários, sob pretexto 
algum.  
- Somente será admitido ao local da prova o candidato que estiver munido de documento pessoal oficial com 
foto e estiver na lista de convocação.  
- Será usada planilha detalhada e conteúdo igual para todos os candidatos, fixando a valoração de cada tarefa 
exigida. 
- SERÁ ELIMINADO DO CONCURSO NESTA FASE, O CANDIDATO QUE:  

a) Retirar-se do recinto da prova durante sua realização sem a devida autorização ou que não estiver no local da 
prova no horário previsto para assinar a lista de chamada, sendo automaticamente desclassificado;  
b) Não apresentar a documentação exigida;  
c) Não obtiver o mínimo de 50% (cinquenta por cento) de aproveitamento dos pontos da prova prática;  
d) Faltar com a devida cortesia para com qualquer dos examinadores, seus auxiliares, autoridades presentes 
e/ou candidatos;  
e) For surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a execução dos testes ou tentando usar de meios 
fraudulentos e/ou ilegais para a realização da prova;  
f) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido. 
 

11.8.3 - A prova dissertativa para o cargo de Procurador Jurídico e de Analista Técnico Jurídico será avaliada 
como segue: 
A prova dissertativa versará sobre as disciplinas de Direito Administrativo/Constitucional 
- A prova dissertativa será composta de 4 (quatro) questões dissertativas. 
- Para avaliar o conhecimento interdisciplinar do candidato, as questões poderão versar sobre mais de uma 
disciplina constante do conteúdo programático. 
- Para a realização da prova dissertativa, o candidato terá caderno com área específica para escrita, no qual 
redigirá com caneta de tinta azul ou preta. A prova dissertativa deverá ser escrita à mão, em letra legível, não 
sendo permitida a interferência e ou a participação de outras pessoas, salvo em caso de candidato que tenha 
solicitado condição especial para esse fim. Nesse caso, o candidato será acompanhado por um fiscal 
devidamente treinado, que deverá escrever o que o candidato ditar, sendo que este deverá digitar integralmente 
o texto, especificando oralmente a grafia das palavras e os sinais gráficos de acentuação e pontuação. 
- A folha de texto definitiva será o único documento válido para a avaliação da prova dissertativa. A folha para 
rascunho, contida no caderno de provas, é de preenchimento facultativo e não valerá para tal finalidade. 
- As questões da prova dissertativa poderão ser formuladas de modo que, necessariamente, a resposta reflita a 
jurisprudência pacificada dos Tribunais Superiores. 
- SERÁ ELIMINADO DO CONCURSO NESTA FASE, O CANDIDATO QUE:  
a) Retirar-se do recinto da prova durante sua realização sem a devida autorização ou que não estiver no local da 
prova no horário previsto para assinar a lista de chamada, sendo automaticamente desclassificado;  
b) Não apresentar a documentação exigida;  
c) Não obtiver o mínimo de 50% (cinquenta por cento) de aproveitamento dos pontos da prova prática;  
d) Faltar com a devida cortesia para com qualquer dos examinadores, seus auxiliares, autoridades presentes 
e/ou candidatos;  
e) For surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a execução dos testes ou tentando usar de meios 
fraudulentos e/ou ilegais para a realização da prova; e  
f) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido. 
 

12. DO RESULTADO FINAL 

 

12.1- O resultado final será a nota obtida com o número de pontos auferidos na prova objetiva eliminatória 
somados aos títulos. 

 

13. DOS RECURSOS 
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13.1 - Para recorrer o candidato deverá: 
- acessar o site www.sawabonaconcursos.com.br ; 
- em seguida clicar em CONCURSOS EM ANDAMENTO e buscar o Concurso Público para qual se inscreveu; 
- na barra superior em Concursos, clicar em Recursos e seguir as instruções para efetuar o recurso; 
- após terminar imprimir o protocolo e acompanhar a resposta. 
13.1.1 - Todos os recursos deverão ser interpostos até 3 (três) dias úteis após a divulgação oficial do gabarito, 
entre 9h00 e 17h00, conforme especificação abaixo, excluindo-se o dia da divulgação do gabarito para efeito da 
contagem do prazo: 
a) da homologação das inscrições; (divulgação no site); 
b) dos gabaritos e/ou conteúdo das questões da Prova Objetiva, (divulgação no site); 

c) do resultado parcial do concurso, desde que se refira a erro no número de acertos e da pontuação dos 
títulos(divulgação no site); 
d) da prova prática; 
e) do resultado final do certame. (divulgação no site e no jornal); 

13.1.2 - O prazo para interpor os recursos a que se refere o subitem 12.1.1 deste Edital será de 3 (três)  dias úteis , 
contados a partir:  
a) 3 (três) dias úteis após o período de divulgação do gabarito, no caso do recurso previsto na alínea “b” do 
subitem 13.1.1 deste Edital;  
b) 3 (três) dias úteis após o período de divulgação da classificação parcial do concurso, no caso do recurso 
previsto na alínea “c” do subitem 12.1.1 deste Edital; 
- A decisão de que trata o subitem 12.1.1 deste Edital terá caráter terminativo e não será objeto de reexame. 
13.1.3 –As matrizes das Provas Objetivas serão disponibilizadas no site da empresa Sawabona Concursos e 
Capacitação,  em formato de PDF, na mesma data que o gabarito preliminar das provas objetivas, podendo ser 
acessada na ÁREA DO CANDIDATO com o número de seu CPF e senha de acesso. 
13.2 - Julgados os recursos em 3 (três) dias úteis em face do gabarito, da prova objetiva, sendo caso, será 
publicado um novo gabarito, com as modificações necessárias. Caberá à SAWABONA CONCURSOS E 
CAPACITAÇÃO decidir sobre a anulação de questões julgadas irregulares. 
13.2.1 - Em caso de anulação de questões, por duplicidade de respostas, falta de alternativa correta ou qualquer 
outro motivo, estas serão consideradas corretas para todos os candidatos e os pontos correspondentes serão 
atribuídos a todos os candidatos que não os obtiveram, independente de recurso.  
13.2.3 - Os candidatos que haviam recebido pontos nas questões anuladas, após os recursos terão esses pontos 
mantidos, sem receber pontuação a mais. 
13.3 - Não serão conhecidos recursos intempestivos ou em desconformidade com este Edital, devendo estar 
embasados em argumentação lógica e plausível, e em literatura academicamente conceituada. 
Se a argumentação apresentada no recurso contra a pontuação na Prova Escrita ou no Exame de Títulos for 
procedente e levar à reavaliação da nota anteriormente atribuída, prevalecerá a nova análise para efeito de 
classificação, podendo haver alteração da classificação inicial obtida para uma classificação superior ou inferior. 
13.4 - Recursos não fundamentados ou interpostos fora do prazo serão indeferidos sem julgamento de mérito.  
 

14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

14.1 - A inscrição implica na aceitação por parte do candidato de todos os princípios, normas e condições do 
Concurso Público, estabelecidos no presente Edital e na legislação municipal e federal pertinente. 
14.2 - A falsidade ou inexatidão das afirmativas, a não apresentação ou a irregularidade de documentos, ainda 
que verificados posteriormente, eliminará o candidato do Concurso Público, anulando-se todos os atos 
decorrentes a inscrição, sem prejuízo de responsabilização nas esferas administrativa, cível e penal. 
14.3 - A SAWABONA CONCURSOS E CAPACITAÇÃO, bem como o órgão realizador do presente certame 
não se responsabilizam por quaisquer cursos, textos, apostilas e outras publicações referentes ao Concurso 
Público. 
14.4 - O gabarito oficial será disponibilizado no site www.sawabonaconcursos.com.br e da Prefeitura Municipal 
www.tabapua.sp.gov.br, entre às 13h00 e às 18h00 contados até 72h00 data da aplicação da prova até a 
homologação do respectivo Concurso. 

http://www.sawabonaconcursos.com.br/
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14.5 - Após 90 (noventa) dias da divulgação oficial do resultado final do Concurso Público, as folhas de 
respostas serão incineradas e mantidas em arquivo eletrônico, com cópia de segurança, pelo prazo de cinco 
anos. 
14.6 - O candidato obriga-se a manter atualizado seu endereço para correspondência, junto ao órgão realizador 
e também informar ao Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Tabapuã, após o 
resultado final. 
14.7 - A validade do presente Concurso Público será de 2 (dois) anos, contados da homologação final dos 
resultados, podendo haver prorrogação por igual período, a critério da Administração. 
14.8- A convocação para a admissão dos candidatos habilitados obedecerá rigorosamente à ordem de 
classificação, não gerando o fato de classificação, direito à admissão.  
14.9 – EXAMES MÉDICOS ADMISSIONAIS 
14.10 - Nos termos do artigo 37, § 10, da Constituição Federal, acrescido pela Emenda Constitucional nº 20, 
de04/06/98, é vedada a percepção simultânea de salários e proventos de aposentadoria, salvo nas hipóteses de 
acumulação remunerada, expressamente previstas pela Lei Maior. 
14.11 - Ficam impedidos de participarem do certame aqueles que possuam com qualquer dos sócios da 
SAWABONA CONCURSOS E CAPACITAÇÃO, relação de parentesco disciplinada nos artigos 1.591 a 1.595 
do Código Civil. Constatado o parentesco a tempo, o candidato terá sua inscrição indeferida, e se verificado 
posteriormente à homologação, o candidato será eliminado do certame, sem prejuízo das medidas 
administrativas e judiciais cabíveis. 
14.12 - Não obstante as penalidades cabíveis, a SAWABONA CONCURSOS E CAPACITAÇÃO poderá, a 
qualquer tempo, anular a inscrição ou a prova do candidato, desde que verificadas falsidades de declaração ou 
irregularidades na prova. 
14.13 - Todos os casos, problemas ou questões que surgirem e que não tenham sido expressamente previstos no 
presente Edital e Lei Orgânica Municipal serão resolvidos em comum pela Prefeitura por meio de Comissão 
especialmente constituída pela Portaria Nº 142, de 07 de maio de 2018 e SAWABONA CONCURSOS. 
14.14 - A inexatidão das informações ou a constatação, mesmo posterior, de irregularidade em documentos ou 
nas provas, eliminarão o candidato do Concurso Público. 
 

Tabapuã – SP, 17 de julho de 2018. 

 
 

COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO 

 
PREVISÃO DE CRONOGRAMA 

 

DESCRIÇÃO DATA 

Publicação do Edital 17/07/2018 

Inscrições 17 á 31/07/2018 

Homologação das Inscrições 03/08/2018 

Recurso - Homologação das Inscrições 06/07 e 08 de agosto de 2018 

Homologação Final após Recurso 10/08/2018 

Data Provável Prova Objetiva para todos os Cargos 09/09/20108 

Divulgação do Gabarito Preliminar (a partir das 18 horas) 10/09/2018 

Recurso - Prova Objetiva 11,12 e 13/09/2018 

Classificação Parcial da Prova Objetiva e Títulos 24/09/2018 

Recurso – da Classificação Parcial e Títulos 25, 26 e 27/09/2018 

Resultado da Prova Dissertativa 04/10/2018 

Data Provável das Provas Práticas 07/10/2018 
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Recurso da Prova Prática 08, 09 e 10/10/2018 

Recurso da Prova Dissertativa 05, 08 e 09/10/2018 

Classificação Final 15/10/2018 

Homologação Final 19/10/2018 
 

O cronograma apresentado trata-se de uma previsão para execução das atividades inerentes ao Concurso 

Público, podendo as datas sofrer alterações segundo as necessidades da Prefeitura Municipal de Tabapuã e 

da Empresa Sawabona Concursos e Capacitação 
 
Qualquer alteração no presente cronograma será divulgada nos sites www.sawabonaconcursos.com.br e na 
Prefeitura Municipal de Tabapuã – SP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.sawabonaconcursos.com.br/
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ANEXO I 

ATRIBUIÇÃO DO CARGO 
AGENTE ADMINISTRATIVO 

- Elaborar memorandos, ofícios e correspondência-padrão, interna e externa, receber material, impressos e 
controlar sua movimentação interna;  
– Receber reclamações e prestar esclarecimentos ao público ou aos supervisores, relativos à área onde atua ou 
de interesse do setor;  
– Manusear documentos, para fins de arquivamento;  
– Preencher petições, requerimentos, quadros, e fichas, bem como conferir processos;  
– Atender e efetuar ligações telefônicas, transmitir e receber mensagens via fax, telex ou similar;  
– Efetuar controles físicos de pequenos estoques de uso de seu setor;  
– Preparar relatórios periódicos de ocorrência e atividade de seu setor;  
– Verificar e controlar documentos no que se refere às normas específicas;  
– Zelar pelos bens, móveis e utensílios de trabalho do setor, de acordo com o termo de carga patrimonial;  
– Executar atividades consoantes e com o objetivo da unidade, nos termos de sua capacitação técnica, efetuar 
tarefas específicas em conformidade com o objetivo da unidade de trabalho;  
– Preparar prestação de contas, bem como responsabilizar-se pela guarda de pequenos valores;  
– Efetuar cálculos de natureza simples, utilizando máquinas de somar ou calcular, manuais ou elétricas;  
– Controlar as requisições para o fornecimento de lanches e refeições nos diversos horários e locais de trabalho;  
– Registrar, conferir, controlar e enviar os boletins de veículos sob responsabilidade do órgão;  
- Executar outras tarefas correlatas de acordo com determinações superiores.  
 
ANALISTA TÉCNICO JURÍDICO 

- Auxiliar a autoridade competente na definição do objeto dos certames, orientando quanto às exigências de 
habilitação, os critérios de aceitação das propostas, as sanções por inadimplemento e as cláusulas dos contratos, 
observando os indispensáveis elementos;  
- Atuar na elaboração, análise e desenvolvimento de Processos Licitatórios, acompanhando-os em todas as suas 
fases, consultando leis, jurisprudência e outros documentos para adequar os fatos à legislação aplicável, 
arrolando ou correlacionando os fatos e aplicando o procedimento adequado;  
- Redigir e elaborar documentos jurídicos, pareceres técnicos, minutas e informações relacionadas a Processos 
Licitatórios;  
- Desempenhar outras atividades correlatas, respeitada a formação, a legislação e os regulamentos.  
 
ASSISTENTE SOCIAL 

- Organizar a participação dos indivíduos em grupo, desenvolvendo suas potencialidades e promovendo 
atividades educativas, recreativas e culturais, para assegurar o progresso coletivo e a melhoria do 
comportamento individual.  
- Programar a ação básica de uma comunidade nos campos, sociais, médicos e outros, através de análises dos 
recursos e das carências socioeconômicas dos indivíduos e da comunidade, de forma a orientá-los e promover 
seu desenvolvimento.  
- Planejar, executar e analisar pesquisas socioeconômicas, educacionais e outras, utilizando técnicas especifica 
para identificar necessidades e subsidiar programas educacionais, habitacionais, de saúde e formação de mão-
de-obra.  
- Efetuar triagem nas solicitações de ambulância, remédios, gêneros alimentícios, recursos financeiros e outros, 
prestando atendimento na medida do possível.  
- Acompanhar casos especiais, como problemas de saúde, relacionamento familiar, drogas, alcoolismo e outros, 
sugerindo o encaminhamento aos órgãos competentes de assistência, para possibilitar atendimento dos 
mesmos.  
- Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.  
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AUXILIAR EDUCACIONAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL/ENSINO FUNDAMENTAL 

- O desempenho das atribuições dos titulares dos cargos públicos de Auxiliar Educacional de Educação 
Infantil/Ensino Fundamental dar-se-á na educação infantil/Ensino Fundamental, com carga horária de 
30(trinta) horas semanais, nos termos da Lei Complementar 150 de 22 de novembro de 2017. 
- O requisito mínimo necessário para o preenchimento do cargo público de Auxiliar Educacional de Educação 
Infantil/Ensino Fundamental é o ensino médio completo. 
- São atribuições necessárias do cargo de Auxiliar de Educação Infantil/Ensino Fundamental; 
I – auxiliar na execução das atividades educacionais, sob supervisão da equipe pedagógica, no atendimento a 
clientela dos alunos, na educação infantil e no ensino fundamental; 
II – desempenhar atividades relativas à higiene, segurança, diversão, descanso e alimentação dos alunos; 
III – dar banho, higienizar a troca de fraldas e de roupas de alunos, quando necessário; 
IV – alimentar e auxiliar na alimentação dos alunos; 
V – organizar os ambientes de acordo com suas funções; 
VI – informar seu responsável imediato a respeito de acontecimentos diversos, tais como: febre, diarréia, 
qualquer mal estar, mudança de comportamento da criança; 
VII – colaborar no recebimento e entrega da criança;   
VIII – participar com o pessoal técnico-administrativo e demais profissional da educação de reuniões 
administrativas, pedagógicas, festivas e outras atividades que exijam decisões coletivas; 
IX – participar de atividades deformação de atualização e aperfeiçoamento, visando aprofundar o seu 
conhecimento pertinente a sua área de atuação; 
X – executar outras atividades correlatas à função. 
 
ENGENHEIRO CIVIL 

- Estudar, avaliar e elaborar projetos de engenharia.  
- Elaborar normas e acompanhar concorrências.  
- Elaborar cronogramas físico-financeiros, diagramas e gráficos relacionados à programação da execução de 
planos de obras.  
- Acompanhar e controlar a execução de obras que estejam sob encargo da prefeitura municipal ou de Terceiros.  
- Medir as casas do município.  
- Promover levantamentos das características de Terrenos onde serão executadas as obras.  
- Analisar processos e aprovar projetos de loteamento quando aos seus diversos aspectos técnicos, tais como: 
orçamento, cronograma, projetos de pavimentação, energia elétrica, entre outros.  
- Promover a regularização dos loteamentos clandestinos e irregulares.  
- Fiscalizar a execução do plano de obras de loteamento, verificando o cumprimento de cronogramas e projetos 
aprovados.  
- Realizar adaptações de projetos de obras públicas em função das dificuldades e necessidades do órgão 
competente durante a execução do projeto.  
- Proceder à cotação de preços de mercado.  
- Elaborar projetos de sinalização.  
- Atuar no plano de combate a enchentes.  
- Participar na discussão e interagir na elaboração das proposituras de legislação de edificações e urbanismos, 
plano diretor e matérias correlatas.  
- Expedir certidões na área e em matéria de sua competência.  
- Casal  
- Executar outras atribuições afins.  
 
ELETRICISTA 

- Executar trabalhos rotineiros de eletricista, colocando e fixando os quadros de distribuição, caixa de fusíveis, 
tomadas e interruptores, utilizando ferramentas manuais, comuns e específicas, para estruturar a parte geral da 

instalação elétrica.  
- Efetuar a ligação de fios à fonte fornecedora de energia, utilizando alicates, chaves, conectores e materiais 
isolantes, testando posteriormente a ligação, para completar o serviço de instalação.  



 

22 

- Realizar a manutenção e a instalação de ornamentos de ruas, festas, desfiles e outras solenidades programadas 
pela organização, montando as luminárias e aparelhos de som, para obter os efeitos desejados.  
- Executar a manutenção preventiva e corretiva de máquinas e equipamentos elétricos, reparando peças e partes 
danificadas, para assegurar o seu perfeito funcionamento.  
- Supervisionar as tarefas executadas por seus auxiliares, acompanhando as etapas de instalação, manutenção e 
reparação elétrica, para assegurar a observância das especificações de qualidade e segurança.  
- Promover a instalação, reparo ou substituição de tomadas, fios, lâmpadas, painéis e interruptores, utilizando 
chaves, alicates e outras ferramentas, para atender às necessidades de consumo de energia elétrica.  
- Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.  
 
ESCRITURÁRIO  

- Digitar cartas, memorandos, relatórios e demais correspondências da unidade, atendendo às exigências de 
padrões estéticos, baseando-se nas minutas fornecidas para atender às rotinas administrativas.  
- Recepcionar pessoas que procuram a unidade, inteirando-se dos assuntos a serem tratados, objetivando 
prestar-lhes as informações desejadas.  
- Organizar e mantém atualizado o arquivo de documentos da unidade, classificando-os por assunto, em ordem 
alfabética, visando a agilização das informações.  
- Efetuar controles relativamente complexos, envolvendo interpretação e comparação de dois ou mais dados: 
conferência de cálculos de licitações, controle de férias, controle contábil e/ou outros tipos similares de controle, 
para cumprimento das necessidades administrativas.  
- Atender e efetuar ligações telefônicas, anotando ou enviando recados e dados de rotina ou prestando 
informações relativas aos serviços executados.  
- Controlar o recebimento e expedição de correspondência, registrando-a com a finalidade de encaminha-la ou 
despacha-la para as pessoas interessadas.  
- Lançamento de créditos tributários de âmbito Municipal.  
- Redigir memorandos, circulares, relatórios, ofícios simples, observando os padrões estabelecidos para 
assegurar o funcionamento do sistema de comunicação administrativa.  
- Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.  
 
EXECUTOR DE SERVIÇOS GERAIS 

- Auxiliar nos serviços de armazenagem de materiais leves e pesados, tais como cal, cimento, areia, tijolos e 
outros, acondicionando-os em prateleiras ou pátios dos almoxarifados, para assegurar o estoque dos mesmos.  
- Auxiliar nos serviços de jardinagem, aparando gramas, preparando a terra, plantando sementes e mudas, 
podando árvores, visando conservar, cultivar e embelezar canteiros em geral.  
- Efetuar limpeza e conservação no cemitério, auxiliando na preparação de sepulturas.  
- Auxiliar motoristas, nas atividades de carregamento, descarregamento e entrega de materiais e mercadorias, 
valendo-se de esforço físico e outros recursos, visando contribuir para execução dos trabalhos.  
- Auxiliar na preparação de rua para a execução de serviços de pavimentação, compactando o solo, 
esparramando terra, pedra, para manter a conservação de trechos desgastados ou na abertura de novas vias.  
- Auxiliar no assentamento de tubos de concreto, transportando-os e/ou segurando-os para garantir a correta 
instalação.  
- Executar serviços de capinação em terrenos, ruas, avenidas, estradas rurais e outros logradouros públicos, 
carregando e descarregando galhos nos caminhões de coleta, para conservação da limpeza pública.  
- Apreender animais soltos em vias públicas tais como, cavalo, vaca, cachorros, cabritos etc., lançando-os e 
conduzindo-os ao local apropriado, para evitar acidentes e garantir a saúde da população.  
- 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.  
 
 
 
 



 

23 

FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 

- Fiscalizar o cumprimento das obrigações tributárias dos contribuintes – inclusive as de natureza assessórias e 
demais formalidades exigíveis – e da realização da receita municipal e formalização da exigência de créditos 
tributários;  
- Executar vistorias iniciais e informar em processos administrativos relativos à localização e ao funcionamento, 
bem como às alterações cadastrais do interesse da Fazenda Municipal, dos estabelecimentos comerciais, 
industriais, prestadores de serviços e similares;  
- Orientar sobre a aplicação de leis, regulamentos e demais atos administrativos de natureza tributária;  
- Apreender notas, faturas, guias e livros de escrituração e demais documentos fiscais em situação irregular, 
lavrando o competente termo;  
- Promover o lançamento dos tributos apurados em levantamentos e revisões fiscais;  
- Pesquisar e coletar dados nas repartições relativas ao recolhimento de tributos;  
- Autuar empresas, comerciantes, profissionais liberais e autônomos em situação irregular;  
- Propor cassação de alvará de licença e funcionamento de contribuintes que, reiteradamente, deixaram de 
cumprir a legislação tributária municipal;  
- Embargar estabelecimentos comerciais, industriais e prestadores de serviços em situação irregular, perante o 
Setor de Tributos do Município;  
- Autenticar livros, documentos fiscais e vistos em alvarás de localização e funcionamento;  
- Executar tarefas que lhe forem confiadas por seus superiores hierárquicos;  
- Assessorar as autoridades superiores para o desenvolvimento econômico do Município;  
- Interpretar e aplicar a legislação tributária;  
- Fiscalização Geral do Município relativa ao Meio Ambiente, notificando e autuando o que for de competência 
Municipal. O que não lhe couber, deve ser encaminhado ao órgão responsável pela Diretoria do Meio 
Ambiente;  
- Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.  
 
FISIOTERAPEUTA 

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

- Efetuar a leitura do consumo de água nas diversas moradias, lançando para impressão simultânea.  
- Tomar nota também de ocorrências, tais como: “cão solto” quando de sua visita, residência fechada ou área 
de leitura de consumo em difícil acesso, para posterior comunicação ao responsável pelo imóvel.  
- Efetuar também a entrega da conta de água nas diversas moradias onde faz a leitura.  
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- Executar outras atribuições afins determinadas pelo superior imediato.  

MÉDICO GENERALISTA 

Examinar os pacientes palpando ou utilizando instrumentos especiais para determinar o diagnóstico ou, sendo 
necessário, requisitar exames complementares e encaminha-lo ao especialista.  
- Registrar a consulta médica, anotando em prontuário próprio a queixa, os exames físicos e complementares, 
para efetuar a orientação adequada.  
- Analisar e interpretar resultados de exames de Raio X, bioquímicos, hematológicos e outros, comparando-os 
com padrões normais, para confirmar ou informar o diagnóstico.  
- Prescrever medicamentos indicando dosagem e respectiva via de administração, assim como cuidados a serem 
observados, para conservar ou restabelecer a saúde do paciente.  
- Efetuar exames médicos destinados à admissão de candidatos a cargos em ocupações definidas, baseando-se 
nas exigências da capacidade física e mental das mesmas, para possibilitar o aproveitamento dos mais aptos.  
- Prestar atendimento de urgência em casos de acidentes de trabalho ou alterações agudas de saúde, orientando 
e/ou executando a terapêutica adequada, para prevenir consequências mais graves ao trabalhador.  
- Emitir atestados de saúde, sanidade e aptidão física e mental e de óbito, para atender as determinações legais.  
- Participar de programas de saúde pública, acompanhando a implantação e avaliação dos resultados, assim 
como a realização em conjunto com equipe da unidade de saúde, ações educativas de prevenção às doenças 
infecciosas, visando preservar a saúde no município.  
- Participar de reuniões de âmbito local, distrital ou regional, mantendo constantemente informações sobre as 

necessidades na unidade de saúde, para promover a saúde e bem-estar da comunidade.  
- Zelar pela conservação de boas condições de trabalho, quanto ao ambiente físico, limpeza e arejamento 
adequados, visando proporcionar aos pacientes um melhor atendimento. 
- Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato 
 
MÉDICO GINECOLOGISTA/OBSTETRA 

- Examinar os pacientes palpando ou utilizando instrumentos especiais para determinar o diagnóstico ou, sendo 
necessário, requisitar exames complementares e encaminha-lo ao especialista.  
- Registrar a consulta médica, anotando em prontuário próprio a queixa, os exames físicos e complementares, 
para efetuar a orientação adequada.  
- Analisar e interpretar resultados de exames de Raio X, bioquímicos, hematológicos e outros, comparando-os 
com padrões normais, para confirmar ou informar o diagnóstico.  
- Prescrever medicamentos indicando dosagem e respectiva via de administração, assim como cuidados a serem 
observados, para conservar ou restabelecer a saúde do paciente.  
- Efetuar exames médicos destinados à admissão de candidatos a cargos em ocupações definidas, baseando-se 
nas exigências da capacidade física e mental das mesmas, para possibilitar o aproveitamento dos mais aptos 

Prestar atendimento de urgência em casos de acidentes de trabalho ou alterações agudas de saúde, orientando 
e/ou executando a terapêutica adequada, para prevenir consequências mais graves ao trabalhador.  
- Emitir atestados de saúde, sanidade e aptidão física e mental e de óbito, para atender as determinações legais.  
- Participar de programas de saúde pública, acompanhando a implantação e avaliação dos resultados, assim 
como a realização em conjunto com equipe da unidade de saúde, ações educativas de prevenção às doenças 
infecciosas, visando preservar a saúde no município.  
- Participar de reuniões de âmbito local, distrital ou regional, mantendo constantemente informações sobre as 
necessidades na unidade de saúde, para promover a saúde e bem-estar da comunidade.  
- Zelar pela conservação de boas condições de trabalho, quanto ao ambiente físico, limpeza e arejamento 
adequados, visando proporcionar aos pacientes um melhor atendimento 
-Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato 
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MÉDICO PEDIATRA 

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

 
MONITOR EDUCACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR 

- O desempenho das atribuições dos titulares dos cargos públicos de Monitor Educacional de Transporte 
Escolar dar-se-á nas rotas do transporte escolar e nas unidades escolares de educação básica, da Rede Municipal 
de Ensino, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, nos termos da Lei Complementar 142 de 20 de 
junho de 2017 – Anexo VIII da referida Lei. 
- O requisito mínimo necessário para o preenchimento do cargo público de Monitor Educacional de Transporte 
Escolar é o ensino médio completo. 
- São atribuições necessárias do cargo de Monitor Educacional de Transporte Escolar; 
- Descrição Sintética: 
- Acompanhar alunos desde o embarque no Transporte Escolar até seu desembarque na escola de destino, assim 
como acompanhar os alunos desde o desembarque no final do expediente escolar, até o desembarque nos 
pontos próprios. 
- Atribuições Típicas; 
- verificar se todos dos alunos estão assentados adequadamente dentro do veículo de transporte escolar, 
orientar os alunos quanto ao risco de acidente, evitando colocar parte do corpo para fora da janela; 
- identificar a instituição de ensino dos respectivos alunos e deixá-los dentro do local; 
- ajudar os alunos a subir e descer as escadas dos veículos de transporte escolar; 
- Verificar a segurança dos alunos no momento do embarque e desembarque; 
- Verificar os horários dos transportes, informando aos pais/responsáveis e alunos, conferir se todos os alunos 
freqüentes no dia estão retornando para seus lares; 
- Ajudar os pais/responsáveis de alunos especiais na locomoção dos alunos; 
- Executar outras tarefas afins, na interação com os alunos regularmente matriculados nas unidades escolares de 
educação básica, da Rede Municipal de Ensino, no período de funcionamento dos estabelecimentos 
educacionais. 
 
MOTORISTA 

- Dirigir automóveis, caminhões e demais veículos de transporte de passageiros e cargas.  



 

26 

- Vistoriar os veículos diariamente, antes e após sua utilização, verificando o estado dos pneus, nível de 
combustível, óleo do cárter, bateria, freios, faróis, parte elétrica e outros, para certificar-se das condições de 
tráfego.  
- Requisitar a manutenção dos veículos quando apresentarem qualquer irregularidade.  
- Transportar pessoas, materiais, correspondências e equipamentos, garantindo a segurança dos mesmos.  
- Observar a sinalização e zelar pela segurança dos passageiros, transeuntes e demais veículos.  
- Realizar reparos de emergências.  
- Controlar e orientar a carga e descarga de materiais e equipamentos, para evitar acidentes e danos na carga.  
- Observar e controlar os períodos de revisão e manutenção recomendados preventivamente, para assegurar a 
plena condição de utilização do veículo.  
- Realizar anotações, segundo as normas estabelecidas e orientações recebidas.  
- Executar outras atividades correlatas determinadas pelo superior hierárquico.  
 
MOTORISTA DE AMBULÂNCIA  

- Atuar na Central Radioperador e controlador de frota e nas Unidades Móveis como condutor-socorrista, 
obedecendo à escala de serviço predeterminada;  
- Conduzir veículo terrestre de urgência destinado ao atendimento e transporte de pacientes;  
- Conhecer integralmente o veículo e realizar manutenção básica do mesmo;  
- Estabelecer contato radiofônico (ou telefônico) com a central de Ambulâncias e seguir suas orientações;  
- Conhecer a malha viária local;  
- Conhecer a localização de todos os estabelecimentos de saúde integrados ao sistema assistencial local;  
- Auxiliar a equipe de saúde nos gestos básicos de suporte à vida;  
- Auxiliar a equipe nas imobilizações e transporte de vítimas;  
- Realizar medidas de reanimação cardiorrespiratória básica;  
- Identificar todos os tipos de materiais existentes nos veículos de socorro e sua utilidade, a fim de auxiliar a 
equipe de saúde;  
- Executar tarefas correlatas:  
 
OPERADOR DE MÁQUINAS 

- Zelar pela conservação e limpeza das máquinas, acessórios e ferramentas, que utiliza na execução de suas 
tarefas.  
- Operar máquinas montadas sobre rodas ou sobre esteiras e providas de pá mecânica ou caçamba, para escavar 
e mover terra, pedras, areia, cascalho e materiais análogos.  
- Operar máquinas de abrir canais de drenagem, abastecimento de água, e outros.  
- Operar máquinas providas de lâminas para nivelar solos, na construção de edifícios, pistas, estradas e outras 
obras.  
- Operar máquinas de dragagem para aprofundar e alargar leito de rio ou canal, ou extrair areia e cascalho.  
- Operar máquinas providas de martelo acionado mecanicamente ou de queda livre, para cravar estacas de 
madeira, de concreto ou de aço, em terreno seco ou submerso.  
- Operar máquina provida de rolos compressores, para compactar e aplainar os materiais utilizados na 
construção de estradas.  
- Operar máquinas para estender camadas de asfalto ou de betume, acionando os dispositivos, para posicioná-la 
segundo as necessidades do trabalho.  
- Movimentar a máquina, acionando seus pedais e alavancas de comando, corte elevação e abertura, assim como 
seus comandos de tração e os hidráulicos, para escavar, carregar, levantar, descarregar material, mover pedra, 
terra e materiais similares.  
- Executar serviços de terraplanagem, tais como remoção, distribuição e nivelamento de superfícies, cortes de 
barrancos, acabamento e outros.  
- Providenciar o abastecimento de combustível, água e lubrificantes nas máquinas sob sua responsabilidade.  
- Conduzir máquina, acionando o motor e manipulando os dispositivos, para posicioná-la, segundo as 
necessidades de trabalho.  
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- Executar as tarefas relativas a verter em caminhões e veículos de carga pesada, os materiais escavados, para o 
transporte dos mesmos.  
- Efetuar serviços de manutenção de máquina, abastecendo-a, lubrificando-a e executando pequenos reparos, 
para assegurar seu bom funcionamento.  
- Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.  
 
PROCURADOR JURÍDICO 

Atuar em qualquer foro ou instância em nome do Município, nos feitos em que este seja autor, réu, assistente ou 
oponente, no sentido de resguardas interesses da municipalidade.  
- Acompanhar as ações judiciais ordinárias, sumaríssimas, trabalhistas, mandados de segurança, recursos em 
geral, petições em processos e audiências.  
- Acompanhar inquéritos policiais nas delegacias.  
- Efetuar a cobrança judicial da dívida ativa.  
- Promover desapropriações, de forma amigável ou judicial.  
- Executar as atribuições do assessor jurídico quando este não puder fazê-lo.  
- Realizar sindicância e processos administrativos 
 

 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II- MATEMÁTICA, 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II- CIÊNCIAS , PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II- 
LÍNGUA PORTUGUESA, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II- HISTÓRIA, PROFESSOR DE 
EDUCAÇÃO BÁSICA II- GEOGRAFIA, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II- ARTE. 

- garantir o bem-estar, assegurar o crescimento e promover o desenvolvimento e a aprendizagem das crianças 
sob sua responsabilidade. Devendo:  
- ser responsável pela condução do processo de ensino/aprendizagem, realizando um ensino de boa qualidade 
que resulte em aprendizagens significativas e bem sucedidas em relação ao reforço escolar;  
- promover o desenvolvimento de valores, de atitudes e do sentido de justiça, essenciais ao convívio social, 
solidário e ético, ao aprimoramento pessoal e à valorização da vida, bem como participar do recreio dirigido 
dos alunos;  
- atuar pela docência dos conteúdos curriculares da educação básica de tal forma que: trabalhe com a 
pluralidade social e cultural, respeitando a diversidade dos alunos; desenvolva um trabalho pedagógico 
adequado às necessidades de aprendizagem dos alunos, quando estiver em interação com os mesmos;  
- auxiliar o professor titular de classe ou turma nas atividades educacionais, inclusive em relação ao reforço 
escolar que deve ser paralelo e contínuo, nos horários determinados pela Direção de Escola;  
- comparecer nas unidades escolares para substituir, em qualquer período de funcionamento da unidade 
escolar, o professor titular de classe ou turma em suas faltas eventuais de impedimentos legais e temporários, 
por quaisquer períodos. 
 
 
PROFESSOR ADJ. SUB. DE EDUCAÇÃO BÁSICA I – ED. INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, 
PROFESSOR ADJ. SUB. DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – LÍNGUA PORTUGUESA, PROFESSOR ADJ. SUB. 
DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – MATEMÁTICA, PROFESSOR ADJ. SUB. DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – 
CIÊNCIAS, PROFESSOR ADJ. SUB. DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – HISTÓRIA, PROFESSOR ADJ. SUB. DE 
EDUCAÇÃO BÁSICA II – GEOGRAFIA, PROFESSOR ADJ. SUB. DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – ARTE, 
PROFESSOR ADJUNTO SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – EDUCAÇÃO FÍSICA. 

 - tem como função, na docência: - garantir o bem-estar, assegurar o crescimento e promover o desenvolvimento 
e a aprendizagem das crianças sob sua responsabilidade. Devendo: - ser responsável pela condução do processo 
de ensino/aprendizagem, realizando um ensino de boa qualidade que resulte em aprendizagens significativas e 
bem sucedidas; - desenvolver valores, atitudes no sentido de justiça, essenciais ao convívio social, solidário e 
ético, ao aprimoramento pessoal e à valorização da vida, bem como participar do recreio dirigido dos alunos; - 
ser responsável pela docência dos conteúdos curriculares da educação básica de tal forma que: trabalhe com a 
pluralidade social e cultural, respeitando a diversidade dos alunos; desenvolvendo um trabalho pedagógico 
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adequado às necessidades de aprendizagem dos alunos; - auxiliar o professor regente de classe ou turma, nas 
atividades necessárias ao atendimento de alunos; - auxiliar o professor titular de classe ou turma nas atividades 
educacionais, inclusive em relação ao reforço escolar que deve ser paralelo e contínuo, nos horários 
determinados pela Direção de Escola; - comparecer nas unidades escolares para substituir, em qualquer 

período de funcionamento da unidade escolar manhã, tarde e noite, em hipótese alguma pode alegar 
compromissos particulares, exceção feita através de atestado médico, o professor titular de classe ou turma em 
suas faltas eventuais de impedimentos legais e temporários, por quaisquer períodos. - a natureza do cargo de 
professor adjunto-substituto de educação básica I e II é substituição dos professores titulares da educação 
básica I e II e não ingresso em titularidade de classe/aula. 

- Quando na ocorrência de excepcional interesse público, para substituição por tempo determinado, nos termos 
da Lei e não houver em hipótese nenhuma a possibilidade do Professor Adjunto Substituto de Educação Básica 
I e II, de provimento efetivo, do Professor de Educação Básica I e II, titular de cargo público do Professor de 
Apoio I e II, poderá o município oferecer as respectivas substituições por admissão de excepcional interesse 
público, por tempo determinado, aos candidatos classificados no respectivo concurso público, desde que, os 
mesmos requeiram de próprio punho sua aceitação como admissão temporária, após convocação, sendo 
mantida sua respectiva classificação no certame para o fim específico de ingresso para o cargo de provimento 
efetivo. 
 
RECEPCIONISTA 

- Executar serviços de recepção e atendimento ao público, autoridades e visitantes.  
- Recepcionar documentos, correspondências e afins.  
- Colocar documentos em capas próprias e encaminhar para o setor competente para que se tomem as devidas 

providências.  
- Atender e efetuar ligações internas e externas, operando equipamento telefônico, consultando listas, agendas, 
visando à comunicação entre usuários e o destinatário.  
- Enviar e receber fax e e-mail, encaminhando-os para o departamento competente.  
- Registrar as ligações interurbanas, efetuadas, anotando em formulários apropriados o nome do solicitante, 

localidade e tempo de duração, para possibilitar o controle de custos.  

- Manter atualizadas e sob guarda as listas telefônicas internas, externas e de outras localidades, para facilitar 
consultas.  
- Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior hierárquico.  
 
TRATORISTA 

- Conduzir tratores providos ou não de implementos diversos, como lâminas e máquinas varredoras ou 
pavimentadoras, dirigindo-o e operando o mecanismo de tração ou impulsão, para movimentar cargas e 
executar operações de limpeza similares.  
- Zelar pela boa qualidade do serviço, controlando o andamento das operações, colocando em prática as 
medidas de segurança recomendadas, para a operação e estacionamento da máquina.  
- Efetuar limpeza e lubrificação das máquinas e seus implementos, seguindo as instruções do fabricante, para 
assegurar seu bom funcionamento.  
- Efetuar o abastecimento dos equipamentos com óleo diesel, observando o nível do óleo lubrificante e 
lubrificando as partes necessárias, utilizando graxa, para mantê-las em condições de uso.  
- Registrar as operações realizadas, anotando em um diário ou em impressos, os tipos e os períodos de trabalho, 
para permitir o controle dos resultados.  
- Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato 
 
.   
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ANEXO II 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

(Verificar composição das provas no presente edital) 
 

TABELA A – ENSINO SUPERIOR  
CARGO PÚBLICO: ENGENHEIRO CIVIL, FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, ASSISTENTE SOCIAL, 
FISIOTERAPEUTA, MÉDICO GENERALISTA, MÉDICO GINECOLOGISTA/OBSTETRA, MÉDICO 
PEDIATRA. 

 
➢ ENGENHEIRO CIVIL 
 

LINGUA PORTUGUESA:  
Leitura e interpretação de texto. Gêneros e tipos textuais. Níveis de linguagem. As funções da linguagem: 
Coesão e coerência. Intertextualidade. FONOLOGIA: Conceitos básicos - Classificação dos fonemas - Sílabas - 
Encontros Vocálicos - Encontros Consonantais - Dígrafos - Divisão silábica. ORTOGRAFIA: Conceitos básicos - 
O Alfabeto - Orientações ortográficas. ACENTUAÇÃO: Conceitos básicos - Acentuação tóxica - Acentuação 
gráfica - Os acentos - Aspectos genéricos das regras de acentuação - As regras básicas - As regras especiais - 
Hiatos - Ditongos - Formas verbais seguidas de pronomes - Acentos diferenciais. MORFOLOGIA: Estrutura e 
Formação das palavras - Conceitos básicos - Processos de formação das palavras - Derivação e Composição - 
Prefixos - Sufixos - Tipos de Composição - Estudo dos Verbos Regulares e Irregulares - Classe de Palavras. 
SINTAXE: Termos Essenciais da Oração - Termos Integrantes da Oração - Termos Acessórios da Oração - 
Período composto e as orações coordenadas. Orações subordinadas. - Sintaxe de Concordância - Sintaxe de 
Regência - Sintaxe de Colocação - Significação das palavras. Regência nominal e verbal. Concordância nominal e 
verbal. Funções e Empregos das palavras "que" e "se" - Sinais de Pontuação. PROBLEMAS GERAIS DA 
LÍNGUA CULTA: O uso do hífen - O uso da Crase - Interpretação e análise de Textos - Tipos de Comunicação: 
Descrição - Narração - Dissertação - Tipos de Discurso - Qualidades e defeitos de um texto - Coesão Textual. 
ESTILÍSTICA: Figuras de linguagem - Vícios de Linguagem. 
 
MATEMÁTICA: 

Conjunto de números: naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais, operações, expressões (cálculo), problemas, 
raiz quadrada; MDC e MMC - cálculo - problemas; Porcentagem; Juros Simples; Regras de três simples e 
composta; Sistema de medidas: comprimento, superfície, massa, capacidade, tempo, volume; Sistema Monetário 
Nacional (Real); Equações: 1° e 2° graus; Inequações do 1° grau; Expressões Algébricas; Fração Algébrica. 
Números e álgebra: números reais; números complexos; sistemas lineares; matrizes e determinantes; 
progressão aritmética; progressão geométrica. Polinômios. Equações e inequações. Exponenciais, logarítmicas e 
modulares. Grandezas e medidas: medidas de área; medidas de volume; medidas de energia; trigonometria. 
Funções: função afim; função quadrática; função polinomial; função exponencial; função logarítmica; função 
trigonométrica; função modular. Geometrias: geometria plana; geometria espacial. Tratamento da informação: 

análise combinatória; estudo das probabilidades; estatística; matemática financeira. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:  

Legislação profissional; Administração e gerenciamento da construção civil; Segurança do trabalho; Hidráulica; 
Materiais de construção civil; Topografia; Transportes; Arquitetura; Hidrologia; Instalações prediais; Mecânica 
dos solos; Projetos estruturais; Fundações; Saneamento; Construção civil; Urbanismo. 
Segurança do Trabalho - NR 1 - disposições gerais (ordem de serviço); NR5-CIPA; NR 6 - equipamento de 
segurança individual; NR 10 - trabalhos com eletricidade; NR 11 - transporte, movimentação, armazenagem e 
manuseio de materiais; NR 18 - condições e meio-ambiente de trabalho na indústria da construção; NR 23 - 
proteção contra incêndios; NR 24 - condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho; NR 33 - segurança e 
saúde nos trabalhos em espaços confinados. 
 

➢ FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 
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LINGUA PORTUGUESA:  
Leitura e interpretação de texto. Gêneros e tipos textuais. Níveis de linguagem. As funções da linguagem: 
Coesão e coerência. Intertextualidade. FONOLOGIA: Conceitos básicos - Classificação dos fonemas - Sílabas - 
Encontros Vocálicos - Encontros Consonantais - Dígrafos - Divisão silábica. ORTOGRAFIA: Conceitos básicos - 
O Alfabeto - Orientações ortográficas. ACENTUAÇÃO: Conceitos básicos - Acentuação tóxica - Acentuação 
gráfica - Os acentos - Aspectos genéricos das regras de acentuação - As regras básicas - As regras especiais - 
Hiatos - Ditongos - Formas verbais seguidas de pronomes - Acentos diferenciais. MORFOLOGIA: Estrutura e 
Formação das palavras - Conceitos básicos - Processos de formação das palavras - Derivação e Composição - 
Prefixos - Sufixos - Tipos de Composição - Estudo dos Verbos Regulares e Irregulares - Classe de Palavras. 
SINTAXE: Termos Essenciais da Oração - Termos Integrantes da Oração - Termos Acessórios da Oração - 
Período composto e as orações coordenadas. Orações subordinadas. - Sintaxe de Concordância - Sintaxe de 
Regência - Sintaxe de Colocação - Significação das palavras. Regência nominal e verbal. Concordância nominal e 
verbal. Funções e Empregos das palavras "que" e "se" - Sinais de Pontuação. PROBLEMAS GERAIS DA 
LÍNGUA CULTA: O uso do hífen - O uso da Crase - Interpretação e análise de Textos - Tipos de Comunicação: 
Descrição - Narração - Dissertação - Tipos de Discurso - Qualidades e defeitos de um texto - Coesão Textual. 
ESTILÍSTICA: Figuras de linguagem - Vícios de Linguagem. 
 
MATEMÁTICA: 

Conjunto de números: naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais, operações, expressões (cálculo), problemas, 
raiz quadrada; MDC e MMC - cálculo - problemas; Porcentagem; Juros Simples; Regras de três simples e 
composta; Sistema de medidas: comprimento, superfície, massa, capacidade, tempo, volume; Sistema Monetário 
Nacional (Real); Equações: 1° e 2° graus; Inequações do 1° grau; Expressões Algébricas; Fração Algébrica. 
Números e álgebra: números reais; números complexos; sistemas lineares; matrizes e determinantes; 
progressão aritmética; progressão geométrica. Polinômios. Equações e inequações. Exponenciais, logarítmicas e 
modulares. Grandezas e medidas: medidas de área; medidas de volume; medidas de energia; trigonometria. 
Funções: função afim; função quadrática; função polinomial; função exponencial; função logarítmica; função 
trigonométrica; função modular. Geometrias: geometria plana; geometria espacial. Tratamento da informação: 

análise combinatória; estudo das probabilidades; estatística; matemática financeira. 
 
CONHECIMENTO ESPECÍFICO: 

Noções básicas de Licitação (objetivo básico e modalidades de licitação), identificação de áreas de riscos, noções 
básicas sobre projetos de edificações, sistemas estruturais, instalações prediais, legislação ambiental, legislação 
sobre patrimônio histórico, municipal federal e estadual. Ética profissional. Código Tributário Municipal. 
 

➢ ASSISTENTE SOCIAL 
 

LINGUA PORTUGUESA:  
Leitura e interpretação de texto. Gêneros e tipos textuais. Níveis de linguagem. As funções da linguagem: 
Coesão e coerência. Intertextualidade. FONOLOGIA: Conceitos básicos - Classificação dos fonemas - Sílabas - 
Encontros Vocálicos - Encontros Consonantais - Dígrafos - Divisão silábica. ORTOGRAFIA: Conceitos básicos - 

O Alfabeto - Orientações ortográficas. ACENTUAÇÃO: Conceitos básicos - Acentuação tóxica - Acentuação 
gráfica - Os acentos - Aspectos genéricos das regras de acentuação - As regras básicas - As regras especiais - 
Hiatos - Ditongos - Formas verbais seguidas de pronomes - Acentos diferenciais. MORFOLOGIA: Estrutura e 
Formação das palavras - Conceitos básicos - Processos de formação das palavras - Derivação e Composição - 
Prefixos - Sufixos - Tipos de Composição - Estudo dos Verbos Regulares e Irregulares - Classe de Palavras. 
SINTAXE: Termos Essenciais da Oração - Termos Integrantes da Oração - Termos Acessórios da Oração - 
Período composto e as orações coordenadas. Orações subordinadas. - Sintaxe de Concordância - Sintaxe de 
Regência - Sintaxe de Colocação - Significação das palavras. Regência nominal e verbal. Concordância nominal e 
verbal. Funções e Empregos das palavras "que" e "se" - Sinais de Pontuação. PROBLEMAS GERAIS DA 
LÍNGUA CULTA: O uso do hífen - O uso da Crase - Interpretação e análise de Textos - Tipos de Comunicação: 
Descrição - Narração - Dissertação - Tipos de Discurso - Qualidades e defeitos de um texto - Coesão Textual. 
ESTILÍSTICA: Figuras de linguagem - Vícios de Linguagem. 
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LESGISLAÇÃO:  

1. Lei nº 8.742/1993 – LOAS – Lei Orgânica da Assistência Social; 2. PNAS – Política Nacional de Assistência 
Social; 3. NOB/SUAS – Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social; 4. Lei nº 8.069/1990 
– ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente; 5. Declaração Universal dos Direitos Humanos; 6. SINASE – 
Sistema Nacional de Atendimento Sócio educativo; 7. Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do 
Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária; 8. Plano Nacional de Enfrentamento 
à Violência contra Crianças e Adolescentes; 9. Plano Nacional de Prevenção e Erradicação ao Trabalho Infantil; 
10. Política Nacional para a Inclusão Social da População em Situação de Rua; 11. Lei nº 11.240/2006 (Maria da 
Penha); 12. Lei nº 10.741/2003 – Estatuto do Idoso; 13. Decreto nº 3.298/1999 – Estatuto da Pessoa com 
Deficiência. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:  

História do Serviço Social: a institucionalização e o processo de profissionalização do Serviço Social nos 
contextos sociais da América Latina e do Brasil; Surgimento do Serviço Social no Brasil e as influências europeia 
e norte-americana; Primeiras contribuições teóricas e principais autores; Movimento de reconceituação na 
América Latina e no Brasil; Críticas à reconceituação; e o Serviço Social na atualidade. Fundamentos Teóricos e 
Metodológicos do Serviço Social: a influência das correntes teóricas e filosóficas na construção teórico-
metodológica do Serviço Social; e Questões teórico metodológicas atuais. Política Social: a questão da assistência 
social, da cidadania e dos direitos sociais; O neoliberalismo e as políticas sociais; e políticas sociais brasileiras: 
assistência social, previdência social, criança e adolescente, pessoa idosa, pessoa portadora de deficiência, 
política nacional sobre drogas, política de assistência social, entre outras. Projetos Sociais: planejamento, 
administração e avaliação. Fundamentos Práticos do Serviço Social; instrumental técnico para realização de 
atendimentos; Elaboração de documentos técnicos; e Serviço Social e interdisciplinaridade. Ética Profissional do 
Assistente Social. 
 
 

➢ FISIOTERAPEUTA 
 

LINGUA PORTUGUESA:  
Leitura e interpretação de texto. Gêneros e tipos textuais. Níveis de linguagem. As funções da linguagem: 
Coesão e coerência. Intertextualidade. FONOLOGIA: Conceitos básicos - Classificação dos fonemas - Sílabas - 
Encontros Vocálicos - Encontros Consonantais - Dígrafos - Divisão silábica. ORTOGRAFIA: Conceitos básicos - 
O Alfabeto - Orientações ortográficas. ACENTUAÇÃO: Conceitos básicos - Acentuação tóxica - Acentuação 
gráfica - Os acentos - Aspectos genéricos das regras de acentuação - As regras básicas - As regras especiais - 
Hiatos - Ditongos - Formas verbais seguidas de pronomes - Acentos diferenciais. MORFOLOGIA: Estrutura e 
Formação das palavras - Conceitos básicos - Processos de formação das palavras - Derivação e Composição - 
Prefixos - Sufixos - Tipos de Composição - Estudo dos Verbos Regulares e Irregulares - Classe de Palavras. 
SINTAXE: Termos Essenciais da Oração - Termos Integrantes da Oração - Termos Acessórios da Oração - 
Período composto e as orações coordenadas. Orações subordinadas. - Sintaxe de Concordância - Sintaxe de 
Regência - Sintaxe de Colocação - Significação das palavras. Regência nominal e verbal. Concordância nominal e 
verbal. Funções e Empregos das palavras "que" e "se" - Sinais de Pontuação. PROBLEMAS GERAIS DA 
LÍNGUA CULTA: O uso do hífen - O uso da Crase - Interpretação e análise de Textos - Tipos de Comunicação: 
Descrição - Narração - Dissertação - Tipos de Discurso - Qualidades e defeitos de um texto - Coesão Textual. 
ESTILÍSTICA: Figuras de linguagem - Vícios de Linguagem. 
 
LEGISLAÇÃO: 

Princípios e Diretrizes, Programas do SUS no atendimento aos pacientes e usuários. Lei no 8.080/1990, Lei no 

8.142/1990 e Decreto no 7508/2011; conceitos, fundamentação legal, princípios, diretrizes e articulação com 

serviços de saúde, Epidemiologia, Indicadores de nível de saúde da população, Sistema de Informação no SUS e 

em Saúde, Promoção da Saúde e Prevenção de Doenças, Vigilância em Saúde, Processos de Trabalho em Saúde, 

Gestão de Sistema de Saúde, Formação e educação em saúde. Educação permanente em saúde, A organização 
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social e comunitária. Os Conselhos de Saúde. O Pacto pela Saúde, Lei Federal nº 12.527/2011 e Decreto Estadual 

nº 58.052/2012 (Acesso à informação), CF -Capítulo II – Da Seguridade Social – Seção II – Artigos 219 a 231, - 

Ética no serviço público, Modelos de gestão pública, Qualidade no serviço público: Conceitos de eficiência, 

eficácia e efetividade aplicados à Administração Pública, Sistema Único de Saúde: princípios básicos, limites, 

perspectivas, diretrizes e bases da implantação. Organização da Atenção Básica no Sistema Único de Saúde. 

Epidemiologia, história natural e prevenção de doenças. Reforma Sanitária e Modelos Assistenciais de Saúde, 

Vigilância em Saúde. Indicadores de nível de saúde da população. Políticas de descentralização e atenção 

primária à Saúde. Estratégias de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde. Programa de Saúde da 

Família, PSF. Art. 196 a 200 da Constituição Federal. Lei nº 8.080 de 19/09/90. Lei nº 8. 142 de 28/12/90. 

Decreto nº 7.508 de 28 de junho de 2011, Portaria Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde, NOB-

SUS de 1996. Norma Operacional da Assistência à Saúde/SUS – NOAS -SUS 01/02. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:  

Código de Ética fisioterapia; Métodos e técnicas de avaliação, tratamento e procedimentos em fisioterapia. 
Provas de função muscular. Cinesiologia e Biomecânica. Análise da marcha. Exercícios terapêuticos e 
treinamento funcional. Indicação, contraindicação, técnicas e efeitos fisiológicos da hidroterapia, massoterapia, 
mecanoterapia, crioterapia, eletroterapia, termoterapia superficial e profunda. Prescrição e treinamento de 
órteses e próteses. Anatomia, fisiologia, fisiologia do exercício e fisiopatologia, semiologia e procedimentos 
fisioterápicos nas áreas: neurológicas e neuropediátricas; ortopedia e traumatologia; cardiologia; pneumologia; 
ginecologia e obstetrícia. Geriatria: fisioterapia preventiva, curativa e reabilitadora. Doenças de Notificação 
Compulsória; Determinantes sociais do processo saúde-doença, Bases epidemiológicas; Indicadores de Saúde 
Gerais e Específicos. Epidemiologia das doenças  transmissíveis e não transmissíveis 
 
 

➢ MÉDICO GENERALISTA 
 

LINGUA PORTUGUESA:  
Leitura e interpretação de texto. Gêneros e tipos textuais. Níveis de linguagem. As funções da linguagem: 
Coesão e coerência. Intertextualidade. FONOLOGIA: Conceitos básicos - Classificação dos fonemas - Sílabas - 
Encontros Vocálicos - Encontros Consonantais - Dígrafos - Divisão silábica. ORTOGRAFIA: Conceitos básicos - 
O Alfabeto - Orientações ortográficas. ACENTUAÇÃO: Conceitos básicos - Acentuação tóxica - Acentuação 
gráfica - Os acentos - Aspectos genéricos das regras de acentuação - As regras básicas - As regras especiais - 
Hiatos - Ditongos - Formas verbais seguidas de pronomes - Acentos diferenciais. MORFOLOGIA: Estrutura e 
Formação das palavras - Conceitos básicos - Processos de formação das palavras - Derivação e Composição - 
Prefixos - Sufixos - Tipos de Composição - Estudo dos Verbos Regulares e Irregulares - Classe de Palavras. 
SINTAXE: Termos Essenciais da Oração - Termos Integrantes da Oração - Termos Acessórios da Oração - 
Período composto e as orações coordenadas. Orações subordinadas. - Sintaxe de Concordância - Sintaxe de 
Regência - Sintaxe de Colocação - Significação das palavras. Regência nominal e verbal. Concordância nominal e 
verbal. Funções e Empregos das palavras "que" e "se" - Sinais de Pontuação. PROBLEMAS GERAIS DA 

LÍNGUA CULTA: O uso do hífen - O uso da Crase - Interpretação e análise de Textos - Tipos de Comunicação: 
Descrição - Narração - Dissertação - Tipos de Discurso - Qualidades e defeitos de um texto - Coesão Textual. 
ESTILÍSTICA: Figuras de linguagem - Vícios de Linguagem. 
 
LEGISLAÇÃO:  

Princípios e Diretrizes, Programas do SUS no atendimento aos pacientes e usuários. Lei no 8.080/1990, Lei no 

8.142/1990 e Decreto no 7508/2011; conceitos, fundamentação legal, princípios, diretrizes e articulação com 

serviços de saúde, Epidemiologia, Indicadores de nível de saúde da população, Sistema de Informação no SUS e 

em Saúde, Promoção da Saúde e Prevenção de Doenças, Vigilância em Saúde, Processos de Trabalho em Saúde, 

Gestão de Sistema de Saúde, Formação e educação em saúde. Educação permanente em saúde, A organização 

social e comunitária. Os Conselhos de Saúde. O Pacto pela Saúde, Lei Federal nº 12.527/2011 e Decreto Estadual 
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nº 58.052/2012 (Acesso à informação), CF -Capítulo II – Da Seguridade Social – Seção II – Artigos 219 a 231, - 

Ética no serviço público, Modelos de gestão pública, Qualidade no serviço público: Conceitos de eficiência, 

eficácia e efetividade aplicados à Administração Pública, Sistema Único de Saúde: princípios básicos, limites, 

perspectivas, diretrizes e bases da implantação. Organização da Atenção Básica no Sistema Único de Saúde. 

Epidemiologia, história natural e prevenção de doenças. Reforma Sanitária e Modelos Assistenciais de Saúde, 

Vigilância em Saúde. Indicadores de nível de saúde da população. Políticas de descentralização e atenção 

primária à Saúde. Estratégias de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde. Programa de Saúde da 

Família, PSF. Preenchimento de Declaração de Óbito, Doenças de notificação compulsória no Estado de São 

Paulo. Código de Ética Médica. Portaria 336 GM/MS. Lei Federal nº 10.216/2001, Art. 196 a 200 da Constituição 

Federal. Lei nº 8.080 de 19/09/90. Lei nº 8. 142 de 28/12/90. Decreto nº 7.508 de 28 de junho de 2011, Portaria nº 

399/GM de 22 de fevereiro de 2006. Portaria nº 2.488 de 21 de outubro de 2011, que aprova a Política Nacional 

de Atenção Básica. Portaria Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde, NOB-SUS de 1996. Norma 

Operacional da Assistência à Saúde/SUS – NOAS -SUS 01/02. 

CONHECIMENTOS ESPECIFICOS:  

Política de Saúde: Diretrizes e bases da implantação do SUS. Organização da Atenção Básica no Sistema Único 
de Saúde. Epidemiologia, história natural e prevenção de doenças. Reforma Sanitária e Modelos Assistenciais 
de Saúde - Vigilância em Saúde. Indicadores de nível de saúde da população. Políticas de descentralização e 
atenção primária à Saúde. Doenças de notificação compulsória no Estado de São Paulo. Código de Ética. 
Conhecimento da legislação e normas clínicas que norteiam as transferências inter-hospitalares. Urgência e 
emergência. Demais conhecimentos próprios da especialidade médica. Saúde da criança, mulher, adulto e 
idoso; Doenças sexualmente transmissíveis; Doenças crônico-degenerativas; Doenças infecto-contagiosas e 
parasitárias; Doenças metabólicas; Cirurgia geral; Educação em saúde; Princípios de medicina social e 
preventiva; Antibioticoterapia; Atendimento de emergência; Choque; Hipertensão arterial sistêmica; afecções 
cardíacas; Preenchimento de declaração de óbito. A consulta médica; O uso e a interpretação de dados 
laboratoriais; Princípios de farmacoterapia; Reações adversas a drogas; Terapia medicamentosa; Diagnósticos e 
Tratamentos de: Micoses superficiais, Intoxicações comuns, Erisipela. Rinite, sinusite, otite e amigdalite, 
Infecções respiratórias, Doenças bronco - pulmonares obstrutivas, Hipertensão arterial sistêmica, Insuficiência 
coronariana, Insuficiência cardíaca congestiva, Diabetes Mellitus, Infecção urinária, Poliartrites, Diarréias, 
Anemias, Esofagite, Gastrite e Doença Ulcerosa Péptica, Hepatites, Parasitoses intestinais, Lombociatalgias, 
Ansiedade, Depressão, Doenças sexualmente transmissíveis (DST), Leptospirose e Dengue; Epidemiologia, 
fisiopatologia, diagnóstico, tratamento e prevenção das doenças cardiovasculares: insuficiência cardíaca, 
insuficiência coronariana, arritmias cardíacas, tromboses venosas, hipertensão arterial, choque; pulmonares: 
insuficiência respiratória aguda e crônica, asma, doença pulmonar obstrutiva crônica, pneumonia, tuberculose, 
tromboembolismo pulmonar; sistema digestivo: neoplasias, gastrite e ulcera péptica, colecistopatias, diarréia 
aguda e crônica, pancreatites, hepatites, insuficiência hepática, parasitoses intestinais, doenças intestinais 
inflamatórias, doença diverticular de cólon; renais: insuficiência renal aguda e crônica, glomerulonefrites, 
distúrbios hidroeletrolíticos e do sistema ácido- base, nefrolitíase, infecções urinárias; metabólicas e sistema 

endócrinos: hipovitaminoses, desnutrição, diabetes mellitus, hipo e hipertiroidismo, doenças da hipófise e da 
adrenal; hematológicos: anemias hipocrônicas, macrocíticas e hemolíticas, anemia aplastica, leucopenia, 
púrpuras, distúrbios de coagulação, leucemias e linfomas, acidentes de transfusão; reumatológicas: orteoartrose, 
gota, lúpus eritematoso sistêmico, artrite infecciosa, doenças do colágeno; neurológicas: coma, cefaléias, 
epilepsia, acidente vascular cerebral, meningites, neuropatias periféricas, encefalopatias; psiquiátricas: 
alcoolismo, abstinência alcoólica, surtos psicóticos, pânico, depressão; infecciosas e transmissíveis: sarampo, 
varicela, rubéola, poliomelite, difteria, tétano, coqueluche, raiva, febre tifóide, hanseníase, doenças sexualmente 
transmissíveis, AIDS, doença de chagas, esquistossomose, leischmaniose, malária, tracoma, estreptocócicas, 
estafilocócicas, doença meningocócica, infecção por anaeróbicos, toxoplasmose, viroses; dermatológicas: 
escabiose, pediculose, dermatofitose, eczema, dermatite de contato, onicomicose, infecção bacteriana; 
imunológicas: doença do soro, edema, urticária, anafiloxia; ginecológicas: doença inflamatória da pelve, 
leucorréias, intercorrência no ciclo gravídico puerperal; intoxicações exógenas: barbitúricos, entorpecentes. 
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➢ MÉDICO GINECOLOGISTA/OBSTETRA 
 

LINGUA PORTUGUESA: Leitura e interpretação de texto. Gêneros e tipos textuais. Níveis de linguagem. As 
funções da linguagem: Coesão e coerência. Intertextualidade. FONOLOGIA: Conceitos básicos - Classificação 
dos fonemas - Sílabas - Encontros Vocálicos - Encontros Consonantais - Dígrafos - Divisão silábica. 
ORTOGRAFIA: Conceitos básicos - O Alfabeto - Orientações ortográficas. ACENTUAÇÃO: Conceitos básicos - 
Acentuação tóxica - Acentuação gráfica - Os acentos - Aspectos genéricos das regras de acentuação - As regras 
básicas - As regras especiais - Hiatos - Ditongos - Formas verbais seguidas de pronomes - Acentos diferenciais. 
MORFOLOGIA: Estrutura e Formação das palavras - Conceitos básicos - Processos de formação das palavras - 
Derivação e Composição - Prefixos - Sufixos - Tipos de Composição - Estudo dos Verbos Regulares e Irregulares 
- Classe de Palavras. SINTAXE: Termos Essenciais da Oração - Termos Integrantes da Oração - Termos 

Acessórios da Oração - Período composto e as orações coordenadas. Orações subordinadas. - Sintaxe de 
Concordância - Sintaxe de Regência - Sintaxe de Colocação - Significação das palavras. Regência nominal e 
verbal. Concordância nominal e verbal. Funções e Empregos das palavras "que" e "se" - Sinais de Pontuação. 
PROBLEMAS GERAIS DA LÍNGUA CULTA: O uso do hífen - O uso da Crase - Interpretação e análise de 
Textos - Tipos de Comunicação: Descrição - Narração - Dissertação - Tipos de Discurso - Qualidades e defeitos 
de um texto - Coesão Textual. ESTILÍSTICA: Figuras de linguagem - Vícios de Linguagem. 
 
LEGISLAÇÃO:  

Princípios e Diretrizes, Programas do SUS no atendimento aos pacientes e usuários. Lei no 8.080/1990, Lei no 
8.142/1990 e Decreto no 7508/2011; conceitos, fundamentação legal, princípios, diretrizes e articulação com 
serviços de saúde, Epidemiologia, Indicadores de nível de saúde da população, Sistema de Informação no SUS e 
em Saúde, Promoção da Saúde e Prevenção de Doenças, Vigilância em Saúde, Processos de Trabalho em Saúde, 
Gestão de Sistema de Saúde, Formação e educação em saúde. Educação permanente em saúde, A organização 
social e comunitária. Os Conselhos de Saúde. O Pacto pela Saúde, Lei Federal nº 12.527/2011 e Decreto Estadual 
nº 58.052/2012 (Acesso à informação), CF -Capítulo II – Da Seguridade Social – Seção II – Artigos 219 a 231, - 
Ética no serviço público, Modelos de gestão pública, Qualidade no serviço público: Conceitos de eficiência, 
eficácia e efetividade aplicados à Administração Pública, Sistema Único de Saúde: princípios básicos, limites, 
perspectivas, diretrizes e bases da implantação. Organização da Atenção Básica no Sistema Único de Saúde. 
Epidemiologia, história natural e prevenção de doenças. Reforma Sanitária e Modelos Assistenciais de Saúde, 
Vigilância em Saúde. Indicadores de nível de saúde da população. Políticas de descentralização e atenção 
primária à Saúde. Estratégias de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde. Programa de Saúde da 
Família, PSF. Preenchimento de Declaração de Óbito, Doenças de notificação compulsória no Estado de São 
Paulo. Código de Ética Médica. Portaria 336 GM/MS. Lei Federal nº 10.216/2001, Art. 196 a 200 da Constituição 
Federal. Lei nº 8.080 de 19/09/90. Lei nº 8. 142 de 28/12/90. Decreto nº 7.508 de 28 de junho de 2011, Portaria nº 
399/GM de 22 de fevereiro de 2006. Portaria nº 2.488 de 21 de outubro de 2011, que aprova a Política Nacional 
de Atenção Básica. Portaria Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde, NOB-SUS de 1996. Norma 
Operacional da Assistência à Saúde/SUS – NOAS -SUS 01/02. 
 
CONHECIMENTOS ESPECIFICOS:  

Saúde Pública: 1) Planejamento e Gestão em Saúde; Saúde pública e saúde coletiva; Políticas Nacionais de 
Saúde; Sistema Único de Saúde; Princípios, diretrizes, infraestrutura e funcionamento da Atenção Básica; 
Funções e responsabilidades na rede de atenção à saúde; Educação em saúde; Prevenção, Promoção, Proteção e 
Recuperação da Saúde; Vigilância e prioridades em saúde; Humanização da Assistência à Saúde; Ações e 
programas de saúde. 2) Saúde da criança, do escolar, do adolescente, da mulher, do homem e do idoso. 3) DSTs, 
AIDS, saúde mental, tuberculose, hanseníase, diabetes, hipertensão, desnutrição infantil. 4) Notificação 
Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública. 5) Imunizações, imunologia e vacinas. 6) 
Epidemiologia. 7) Prevenção e Combate a Doenças. 8) Direitos dos usuários da saúde. 9) Segurança e Saúde no 
Trabalho em Serviços de Saúde. 10) Ética Profissional. 11) Legislação. Medicina Geral e Especialidade: 1) 
Anatomia. 2) Embriologia. 3) Fisiologia. 4) Genética. 5) Patologia. 6) Semiologia. 7) Farmacologia. 8) Toxicologia. 
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9) Epidemiologia Clínica. 10) Cuidados em Ambiente Hospitalar. 11) Abordagem geral do paciente: anamnese, 
exame físico, investigação, testes e diagnósticos. 12) Tratamento de Acidentes por Animais Peçonhentos. 13) 
Doenças Alérgicas. 14) Doenças Dermatológicas. 15) Doenças do Aparelho Cardiovascular. 16) Doenças do 
Aparelho Digestivo. 17) Doenças do Aparelho Respiratório. 18) Doenças do Fígado, da Vesícula, dos Ductos 
Bilares e do Pâncreas. 19) Doenças do Nariz, Ouvido e Garganta. 20) Doenças do Tecido Conjuntivo e 
Musculoesqueléticas. 21) Doenças Endócrinas e do Metabolismo. 22) Doenças Hematológicas e Oncológicas. 23) 
Doenças Infecciosas e Parasitárias. 24) Doenças Neurológicas. 25) Doenças Nutricionais. 26) Doenças Oculares. 
27) Doenças Ocupacionais e Relacionadas ao Trabalho. 28) Doenças Ósseas. 29) Doenças Psiquiátricas. 30) 
Doenças Renais e do Trato Urinário. 31) Doenças Reumatológicas. 32) Ginecologia e Obstetrícia.33) Pediatria 
Clínica. 34) Geriatria Clínica. 35) Medicina Ambulatorial. 36) Medicina Preventiva. 37) Epidemiologia 
Clínica.38) Assistência Médica Pediátrica. 39) Consulta do adolescente e pediátrica; triagem, orientação e 
aconselhamento em Saúde Infantil. 40) Crescimento, Desenvolvimento e Comportamento. 41) Distúrbios 
Comportamentais e Transtornos Psiquiátricos. 42) Transtornos de Aprendizagem. 43) Terapia Medicamentosa 
Pediátrica. 44) Doenças agudas na infância e adolescência. 45) Distúrbios Genéticos do Metabolismo. 46) 
Medicina da Adolescência. 47) Distúrbios Alérgicos. 48) Doenças Reumáticas na Infância. 49) Doenças 
Infecciosas. 50) Doenças Urológicas em Recém-nascidos e Crianças. 51) Problemas Ginecológicos da Infância. 
52) Distúrbios Ósseos e Articulares. 53) Distúrbios nutricionais. 54) Distúrbios metabólicos e respiratórios do 
recém-nascido. 55) Icterícia neonatal. 56) Infecções neonatais. 57) Lesões ao nascimento: asfixia neonatal, 
hemorragia intracraniana, luxações e fraturas. 58) Triagem neonatal: erros inatos do metabolismo. 59) 
Aleitamento materno. 60) Crescimento e desenvolvimento. 61) Imunizações. 62) Nutrição do lactente, da criança 
e do adolescente. 63) Prevenção de trauma. 64) Anemias. 65) Asma brônquica. 66) Constipação. 67) Convulsão 
infância e estado de mal epilético. 68) Desidratação e terapia de reidratação oral. 69) Diabete melito. 70) 
Diarreias. 71) Doenças infectocontagiosas. 72) Enurese noturna. 73) Fibrose cística. 74) Glomerulonefrite difusa 
aguda. 75) Hepatites. 76) Hiperatividade. 77) Infecções do trato urinário. 78) Infecções de vias aéreas superiores 
e inferiores. 79) Infecções do sistema nervoso central. 80) Insuficiências cardíaca e renal. 81) Leucemias e 
tumores sólidos da infância. 82) Parasitoses intestinais. 83) Dermatoses comuns da infância. 84) Problemas 
ortopédicos mais comuns. 85) Raquitismo. 86) Refluxo gastroesofágico. 87) Sepse. 88) Sibilância do lactente 
(“lactente chiado r”). 89) SIDA / infecção pelo HIV. 90) Síndrome da criança maltratada. 91) Síndrome da morte 
súbita da criança. 92) Síndrome nefrótica/nefrítica. 93) Manejo inicial de: Aspiração de corpo estranho, 
intoxicações agudas, queimaduras e afogamento. 94) Antibioticoterapia nas infecções comunitárias e 
hospitalares. 95) Assistência ao recém-nascido. 96) Desnutrição protéico-energética 97) Doenças exantemáticas. 
98) Doenças frequentes do período neonatal. 99) Emergências pediátricas. 100) Infecções pulmonares da 
infância. 102) Prematuridade e restrição do crescimento intra-uterino. 103) Queixas frequentes no ambulatório 
pediátrico. 104) Reanimação cardiorrespiratória (neonatal e pediátrica) 
 
 

➢ MÉDICO PEDIATRA 
 

LINGUA PORTUGUESA:  
Leitura e interpretação de texto. Gêneros e tipos textuais. Níveis de linguagem. As funções da linguagem: 
Coesão e coerência. Intertextualidade. FONOLOGIA: Conceitos básicos - Classificação dos fonemas - Sílabas - 
Encontros Vocálicos - Encontros Consonantais - Dígrafos - Divisão silábica. ORTOGRAFIA: Conceitos básicos - 
O Alfabeto - Orientações ortográficas. ACENTUAÇÃO: Conceitos básicos - Acentuação tóxica - Acentuação 
gráfica - Os acentos - Aspectos genéricos das regras de acentuação - As regras básicas - As regras especiais - 
Hiatos - Ditongos - Formas verbais seguidas de pronomes - Acentos diferenciais. MORFOLOGIA: Estrutura e 
Formação das palavras - Conceitos básicos - Processos de formação das palavras - Derivação e Composição - 
Prefixos - Sufixos - Tipos de Composição - Estudo dos Verbos Regulares e Irregulares - Classe de Palavras. 
SINTAXE: Termos Essenciais da Oração - Termos Integrantes da Oração - Termos Acessórios da Oração - 
Período composto e as orações coordenadas. Orações subordinadas. - Sintaxe de Concordância - Sintaxe de 
Regência - Sintaxe de Colocação - Significação das palavras. Regência nominal e verbal. Concordância nominal e 
verbal. Funções e Empregos das palavras "que" e "se" - Sinais de Pontuação. PROBLEMAS GERAIS DA 
LÍNGUA CULTA: O uso do hífen - O uso da Crase - Interpretação e análise de Textos - Tipos de Comunicação: 
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Descrição - Narração - Dissertação - Tipos de Discurso - Qualidades e defeitos de um texto - Coesão Textual. 
ESTILÍSTICA: Figuras de linguagem - Vícios de Linguagem. 
 
LEGISLAÇÃO:  

Princípios e Diretrizes, Programas do SUS no atendimento aos pacientes e usuários. Lei no 8.080/1990, Lei no 
8.142/1990 e Decreto no 7508/2011; conceitos, fundamentação legal, princípios, diretrizes e articulação com 
serviços de saúde, Epidemiologia, Indicadores de nível de saúde da população, Sistema de Informação no SUS e 
em Saúde, Promoção da Saúde e Prevenção de Doenças, Vigilância em Saúde, Processos de Trabalho em Saúde, 
Gestão de Sistema de Saúde, Formação e educação em saúde. Educação permanente em saúde, A organização 
social e comunitária. Os Conselhos de Saúde. O Pacto pela Saúde, Lei Federal nº 12.527/2011 e Decreto Estadual 
nº 58.052/2012 (Acesso à informação), CF -Capítulo II – Da Seguridade Social – Seção II – Artigos 219 a 231, - 
Ética no serviço público, Modelos de gestão pública, Qualidade no serviço público: Conceitos de eficiência, 
eficácia e efetividade aplicados à Administração Pública, Sistema Único de Saúde: princípios básicos, limites, 
perspectivas, diretrizes e bases da implantação. Organização da Atenção Básica no Sistema Único de Saúde. 
Epidemiologia, história natural e prevenção de doenças. Reforma Sanitária e Modelos Assistenciais de Saúde, 
Vigilância em Saúde. Indicadores de nível de saúde da população. Políticas de descentralização e atenção 
primária à Saúde. Estratégias de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde. Programa de Saúde da 
Família, PSF. Preenchimento de Declaração de Óbito, Doenças de notificação compulsória no Estado de São 
Paulo. Código de Ética Médica. Portaria 336 GM/MS. Lei Federal nº 10.216/2001, Art. 196 a 200 da Constituição 
Federal. Lei nº 8.080 de 19/09/90. Lei nº 8. 142 de 28/12/90. Decreto nº 7.508 de 28 de junho de 2011, Portaria nº 
399/GM de 22 de fevereiro de 2006. Portaria nº 2.488 de 21 de outubro de 2011, que aprova a Política Nacional 
de Atenção Básica. Portaria Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde, NOB-SUS de 1996. Norma 
Operacional da Assistência à Saúde/SUS – NOAS -SUS 01/02. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:  

O Recém-nascido (RN): principais características e cuidados com o recém-nascido determo e o prematuro. 
Diagnóstico e tratamento das doenças mais comuns do RN. Displasia Congênita do Quadril. Diagnóstico 
diferencial e tratamento das infecções congênitas, diagnóstico diferencial da icterícia neonatal, anemia do 
prematuro, teste de triagem neonatal, triagem auditiva neonatal, reflexo vermelho. Reanimação ao nascimento 
de RN de baixo e alto risco, seguimento pós-alta de RN pré-termo. Quimioprofilaxia antirretroviral para o RN 
exposto ao HIV. Alimentação: aleitamento materno, orientações alimentares para lactente, pré-escolar, escolar e 
adolescente.  
Restrições ao aleitamento materno. Imunização: calendário oficial de vacinação e imunização em grupos de 
risco. Crescimento e desenvolvimento. Prevenção da desnutrição e da obesidade: atenção integral à criança em 
idade escolar; assistência individual e ações coletivas de saúde na creche e na escola. Adolescência: principais 
problemas de saúde do adolescente. Prevenção do tabagismo, alcoolismo e do uso de drogas ilícitas. Afecções 
gastrointestinais: diarreia aguda e persistente, tratamento oral e endovenoso da desidratação, doença celíaca, 
constipação intestinal, refluxo gastresofágico, dor abdominal recorrente. Afecções de vias aéreas superiores: 
rinites, rinossinusopatias, otites, faringoamigdalites e laringites, estomatites, síndrome da apneia obstrutiva do 
sono, epistaxe. Afecções de vias aéreas inferiores, síndrome do lactente sibilante, asma, pneumonias, abordagem 
da tosse aguda e persistente, laringotraqueobronquites, difteria, bronquiolite viral aguda, diagnóstico da fibrose 
cística. Doenças infecciosas: celulites, doenças exantemáticas, coqueluche, leptospirose, meningites, parotidite 
epidêmica, dengue, influenza, candidíase, varicela, parasitoses intestinais, tuberculose, hanseníase, hepatites 
virais (A, B e C), diagnóstico inicial da AIDS. Doenças hematológicas: doença falciforme, diagnóstico diferencial 
das policitemias, anemias em geral, anemia hemolítica por deficiência enzimática (G6PD), leucemia linfocítica 
aguda, doenças hemorrágicas, púrpura trombocitopênica idiopática (PTI), coagulopatias, hemofilia. Afecções do 
trato genitourinário: infecções do trato urinário, glomerulonefrite difusa aguda, síndrome nefrótica idiopática, 
insuficiência renal aguda, diabetes insipidus, vulvovaginites, postites. Diagnóstico das imunodeficiências 
primárias e secundárias. Doenças reumatológicas: artrites e artralgias: principais etiologias e diagnóstico 
diferencial na infância e adolescência. Doenças endocrinológicas: hipotireoidismo, hipertireoidismo, telarca 
precoce, puberdade precoce, ginecomastia, hirsutismo, criptorquidia, diabetes mellitus tipo I e tipo II. Doenças 
neurológicas: convulsões, meningites, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, autismo. Problemas 
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oftalmológicos mais comunsna infância. Prevenção da ambliopia, conjuntivites e tracoma. Dermatopatias mais 
frequentes na infância e adolescência. Dermatoses do RN, dermatite atópica, dermatite seborreica, ptiríase alba, 
acne, micoses superficiais, dermatoviroses, impetigo, dermatozooparasitoses, queimaduras, urticária e 
angioedema. Cardiopatias: diagnóstico da insuficiência cardíaca congestiva, hipertensão arterial, criança com 
sopro, criança com cianose, cardiopatias congênitas, endocardite infecciosa, miocardite, arritmias cardíacas. 
Diagnóstico precoce das neoplasias mais comuns na infância. Dores recorrentes: abdominal, cefaleia e dor em 
membros. Adenomegalias e hepatomegalias: principais etiologias e diagnóstico diferencial na infância e 
adolescência. Problemas cirúrgicos maiscomuns na infância e adolescência. Hérnia umbilical, inguinal, 
inguinoescrotal, fimose, parafimose, apendicite. Abuso e maus-tratos: aspectos psicossociais, diagnóstico e 
conduta. Prevenção de acidentes na infância e adolescência. 

 
 
TABELA B – ENSINO SUPERIOR  
CARGO PÚBLICO: ANALISTA TÉCNICO JURÍDICO, PROCURADOR JURÍDICO 
 
 

➢ ANALISTA TÉCNICO JURÍDICO 
 

LINGUA PORTUGUESA:  
Leitura e interpretação de texto. Gêneros e tipos textuais. Níveis de linguagem. As funções da linguagem: 
Coesão e coerência. Intertextualidade. FONOLOGIA: Conceitos básicos - Classificação dos fonemas - Sílabas - 
Encontros Vocálicos - Encontros Consonantais - Dígrafos - Divisão silábica. ORTOGRAFIA: Conceitos básicos - 
O Alfabeto - Orientações ortográficas. ACENTUAÇÃO: Conceitos básicos - Acentuação tóxica - Acentuação 
gráfica - Os acentos - Aspectos genéricos das regras de acentuação - As regras básicas - As regras especiais - 
Hiatos - Ditongos - Formas verbais seguidas de pronomes - Acentos diferenciais. MORFOLOGIA: Estrutura e 
Formação das palavras - Conceitos básicos - Processos de formação das palavras - Derivação e Composição - 
Prefixos - Sufixos - Tipos de Composição - Estudo dos Verbos Regulares e Irregulares - Classe de Palavras. 
SINTAXE: Termos Essenciais da Oração - Termos Integrantes da Oração - Termos Acessórios da Oração - 
Período composto e as orações coordenadas. Orações subordinadas. - Sintaxe de Concordância - Sintaxe de 
Regência - Sintaxe de Colocação - Significação das palavras. Regência nominal e verbal. Concordância nominal e 
verbal. Funções e Empregos das palavras "que" e "se" - Sinais de Pontuação. PROBLEMAS GERAIS DA 
LÍNGUA CULTA: O uso do hífen - O uso da Crase - Interpretação e análise de Textos - Tipos de Comunicação: 
Descrição - Narração - Dissertação - Tipos de Discurso - Qualidades e defeitos de um texto - Coesão Textual. 
ESTILÍSTICA: Figuras de linguagem - Vícios de Linguagem. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
 
DIREITO CONSTITUCIONAL 

1. Constituição: conceito, objetivo e classificações; 1.1 Supremacia da Constituição; 1.2 Aplicabilidade das 
normas constitucionais; 1.3 Interpretação das normas constitucionais; 2. Dos princípios fundamentais; 2.1 
Direitos e garantias fundamentais; 2.2 Direitos e deveres individuais e coletivos; 2.3 Direitos políticos; 2.4 
Partidos políticos; 3. Organização do Estado; 3.1 Organização político administrativa; 3.2 União, Estados 
Federativos, Municípios e Distrito Federal; 3.3 Intervenção; 3.4 Administração Pública; 4. Organização dos 
Poderes; 4.1 Poder Legislativo; 4.2 Processo Legislativo; 4.3 Fiscalização Contábil, Financeira e Orçamentária; 4.4 
Tribunal de Contas da União; 4.5 Poder Executivo; 5. Poder Judiciário; 5.1 Tribunais Superiores; 5.2 Supremo 
Tribunal Federal; 5.3 Tribunais e Juízes Eleitorais; 5.4 Ministério Público e Defensoria Pública; 5.5 Funções 
essenciais à Justiça; 6. Controle da constitucionalidade; 6.1 Ação declaratória de constitucionalidade e Ação 
direta de inconstitucionalidade; 6.2 Lei 11.107/2005;  
 
 
DIREITO ADMINISTRATIVO  
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1. Ato administrativo: conceito, requisitos, atributos, classificação, espécies e invalidação; 1.1 Anulação e 
revogação; 1.2 Prescrição; 1.3 Improbidade administrativa; 2. Controle da administração pública; 3. Contrato 
administrativo; 4. Licitação; 5. Agentes administrativos; 6. Processo administrativo; 7. Poderes da 
administração; 8. Princípios da administração pública; 9. Organização administrativa; 10. Bens Públicos; 11. 
Entidades Paraestatais; 12. Poder de Polícia; 13. Responsabilidade civil do Estado; 14. Restrição à propriedade; 
15. Serviços Públicos; 16. Da Lei de Responsabilidade Fiscal, 17 – Lei Transparência na Administração Pública – 
Lei de Acesso a Informação.  
 
DIREITO TRIBUTÁRIO  

1. Competência Tributária; 2. Sistema Tributário; 3. Princípios tributários constitucionais; 4. Norma Tributária – 
classificação dos impostos; 5. Obrigação Tributária - espécies; fato gerador; sujeitos; solidariedade; 
responsabilidade; imunidade e isenção; 6. Pagamento e repetição do indébito tributário; 7. Decadência e 
prescrição tributária; 8. Espécies de tributos; 9. Tributos federais, estaduais e municipais; 10. Execução Fiscal. 
 
DIREITO PROCESSUAL CIVIL  

1. Jurisdição - conceito; modalidades; poderes; princípios e órgãos; 2. Ação - conceito; natureza jurídica; 
condições e classificação; 3. Competência - competência territorial, objetiva e funcional; modificação e conflito; 
conexão e continência; 4. Pressupostos processuais; 5. Prazos processuais - contagem, preclusão, prescrição; 6. 
Sujeitos do processo - Partes, Juiz, Procuradores, Ministério Público; 7. Carta precatória, de ordem e rogatória; 8. 
Capacidade processual; 9. Das nulidades; 10. Provas processuais; 11. Coisa julgada forma e material; 12. 
Mandado de segurança; 13. Ação Civil Pública; 14. Ação Popular; 15. Recursos - pressupostos de 
admissibilidade; agravo; embargos; 16. Execução  
 
DIREITO CIVIL/EMPRESARIAL  

1. Lei de introdução às Normas do Direito Brasileiro; 2. Das pessoas naturais e jurídicas - personalidade; 
capacidade; Direitos da Personalidade; 3. Bens – dos bens considerados em si mesmos; dos bens reciprocamente 
considerados; dos bens públicos; 4. Fato Jurídico; do Negócio Jurídico, dos Atos jurídicos lícitos; dos atos 
jurídicos ilícitos; da prescrição e decadência. 5. Das Obrigações; das modalidades das obrigações, da 
transmissão das obrigações; do adimplemento e extinção das obrigações; do inadimplemento das obrigações; 6. 
Dos Contratos em Geral; 7. Do direito das Coisas; 8. Empresário, empresa e estabelecimento no Código Civil; 9. 
A organização do registro do comércio; 10. A disciplina da Sociedade no novo Código Civil; 11. Sociedade por 
ações; características, funções, órgãos e valores mobiliários; 12. As operações societárias: transformação, 
incorporação, fusão e cisão; 12. Contratos mercantis e contratos bancários; 13. Títulos de crédito.  
 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA ORÇAMENTÁRIA:  
1. Forma de Governo, Sistema de Governo, Forma de Estado, Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA) 2. Lei Federal nº 4.320, de 17/03/64 - Normas Gerais de 
Direito Financeiro para Elaboração e Controle dos Orçamentos e Balanços da União, Estados e Municípios. 3. 
Lei Federal nº 8.666, de 21/06/93, Licitações e Contratos da Administração Pública. 4. Lei Complementar nº 101, 
de 04/05/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal. 5. Lei Federal nº 8.429/92 - Lei de Improbidade Administrativa  
 
DIREITO PENAL:  

Dos Crimes Contra a Administração Pública.  Crimes da Lei de Licitações -Lei 8.666/93.  
 

Súmulas do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF) 
 
LEGISLAÇÃO MUNICIPAL:  
Lei Orgânica do Município de Tabapuã/SP, disponível em: 
(https://www.camaratabapua.sp.gov.br/home/index.php/transparencia/lei-organica-municipal). 
Estatuto dos Funcionários Públicos de Tabapuã/SP, disponível em: 
(https://www.camaratabapua.sp.gov.br/home/images/leis/1990/01242.pdf)  
DISSERTATIVA  

https://www.camaratabapua.sp.gov.br/home/index.php/transparencia/lei-organica-municipal
https://www.camaratabapua.sp.gov.br/home/images/leis/1990/01242.pdf
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Direito Administrativo/Constitucional 
 

 
➢PROCURADOR JURÍDICO 
 

LINGUA PORTUGUESA:  
Leitura e interpretação de texto. Gêneros e tipos textuais. Níveis de linguagem. As funções da linguagem: 
Coesão e coerência. Intertextualidade. FONOLOGIA: Conceitos básicos - Classificação dos fonemas - Sílabas - 
Encontros Vocálicos - Encontros Consonantais - Dígrafos - Divisão silábica. ORTOGRAFIA: Conceitos básicos - 
O Alfabeto - Orientações ortográficas. ACENTUAÇÃO: Conceitos básicos - Acentuação tóxica - Acentuação 
gráfica - Os acentos - Aspectos genéricos das regras de acentuação - As regras básicas - As regras especiais - 
Hiatos - Ditongos - Formas verbais seguidas de pronomes - Acentos diferenciais. MORFOLOGIA: Estrutura e 
Formação das palavras - Conceitos básicos - Processos de formação das palavras - Derivação e Composição - 
Prefixos - Sufixos - Tipos de Composição - Estudo dos Verbos Regulares e Irregulares - Classe de Palavras. 
SINTAXE: Termos Essenciais da Oração - Termos Integrantes da Oração - Termos Acessórios da Oração - 
Período composto e as orações coordenadas. Orações subordinadas. - Sintaxe de Concordância - Sintaxe de 
Regência - Sintaxe de Colocação - Significação das palavras. Regência nominal e verbal. Concordância nominal e 
verbal. Funções e Empregos das palavras "que" e "se" - Sinais de Pontuação. PROBLEMAS GERAIS DA 
LÍNGUA CULTA: O uso do hífen - O uso da Crase - Interpretação e análise de Textos - Tipos de Comunicação: 
Descrição - Narração - Dissertação - Tipos de Discurso - Qualidades e defeitos de um texto - Coesão Textual. 
ESTILÍSTICA: Figuras de linguagem - Vícios de Linguagem. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
 
DIREITO CONSTITUCIONAL  

1. Constituição: conceito, objetivo e classificações; 1.1 Supremacia da Constituição; 1.2 Aplicabilidade das 
normas constitucionais; 1.3 Interpretação das normas constitucionais; 2. Dos princípios fundamentais; 2.1 
Direitos e garantias fundamentais; 2.2 Direitos e deveres individuais e coletivos; 2.3 Direitos políticos; 2.4 
Partidos políticos; 3. Organização do Estado; 3.1 Organização político administrativa; 3.2 União, Estados 
Federativos, Municípios e Distrito Federal; 3.3 Intervenção; 3.4 Administração Pública; 4. Organização dos 
Poderes; 4.1 Poder Legislativo; 4.2 Processo Legislativo; 4.3 Fiscalização Contábil, Financeira e Orçamentária; 4.4 
Tribunal de Contas da União; 4.5 Poder Executivo; 5. Poder Judiciário; 5.1 Tribunais Superiores; 5.2 Supremo 
Tribunal Federal; 5.3 Tribunais e Juízes Eleitorais; 5.4 Ministério Público e Defensoria Pública; 5.5 Funções 
essenciais à Justiça; 6. Controle da constitucionalidade; 6.1 Ação declaratória de constitucionalidade e Ação 
direta de inconstitucionalidade; 6.2 Lei 11.107/2005. 
 
DIREITO ADMINISTRATIVO  

1. Ato administrativo: conceito, requisitos, atributos, classificação, espécies e invalidação; 1.1 Anulação e 
revogação; 1.2 Prescrição; 1.3 Improbidade administrativa; 2. Controle da administração pública; 3. Contrato 
administrativo; 4. Licitação; 5. Agentes administrativos; 6. Processo administrativo; 7. Poderes da 
administração; 8. Princípios da administração pública; 9. Organização administrativa; 10. Bens Públicos; 11. 
Entidades Paraestatais; 12. Poder de Polícia; 13. Responsabilidade civil do Estado; 14. Restrição à propriedade; 
15. Serviços Públicos; 16. Da Lei de Responsabilidade Fiscal, 17 – Lei Transparência na Administração Pública – 
Lei de Acesso a Informação.  
 
DIREITO TRIBUTÁRIO  

1. Competência Tributária; 2. Sistema Tributário; 3. Princípios tributários constitucionais; 4. Norma Tributária – 
classificação dos impostos; 5. Obrigação Tributária - espécies; fato gerador; sujeitos; solidariedade; 
responsabilidade; imunidade e isenção; 6. Pagamento e repetição do indébito tributário; 7. Decadência e 
prescrição tributária; 8. Espécies de tributos; 9. Tributos federais, estaduais e municipais; 10. Execução Fiscal. 
 
DIREITO PROCESSUAL CIVIL  
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1. Jurisdição - conceito; modalidades; poderes; princípios e órgãos; 2. Ação - conceito; natureza jurídica; 
condições e classificação; 3. Competência - competência territorial, objetiva e funcional; modificação e conflito; 
conexão e continência; 4. Pressupostos processuais; 5. Prazos processuais - contagem, preclusão, prescrição; 6. 
Sujeitos do processo - Partes, Juiz, Procuradores, Ministério Público; 7. Carta precatória, de ordem e rogatória; 8. 
Capacidade processual; 9. Das nulidades; 10. Provas processuais; 11. Coisa julgada forma e material; 12. 
Mandado de segurança; 13. Ação Civil Pública; 14. Ação Popular; 15. Recursos - pressupostos de 
admissibilidade; agravo; embargos; 16. Execução  
 
DIREITO CIVIL/EMPRESARIAL  

1. Lei de introdução às Normas do Direito Brasileiro; 2. Das pessoas naturais e jurídicas - personalidade; 
capacidade; Direitos da Personalidade; 3. Bens – dos bens considerados em si mesmos; dos bens reciprocamente 
considerados; dos bens públicos; 4. Fato Jurídico; do Negócio Jurídico, dos Atos jurídicos lícitos; dos atos 
jurídicos ilícitos; da prescrição e decadência. 5. Das Obrigações; das modalidades das obrigações, da 
transmissão das obrigações; do adimplemento e extinção das obrigações; do inadimplemento das obrigações; 6. 
Dos Contratos em Geral; 7. Do direito das Coisas; 8. Empresário, empresa e estabelecimento no Código Civil; 9. 
A organização do registro do comércio; 10. A disciplina da Sociedade no novo Código Civil; 11. Sociedade por 
ações; características, funções, órgãos e valores mobiliários; 12. As operações societárias: transformação, 
incorporação, fusão e cisão; 12. Contratos mercantis e contratos bancários; 13. Títulos de crédito.  
 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA ORÇAMENTÁRIA:  
1. Forma de Governo, Sistema de Governo, Forma de Estado, Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA) 2. Lei Federal nº 4.320, de 17/03/64 - Normas Gerais de 

Direito Financeiro para Elaboração e Controle dos Orçamentos e Balanços da União, Estados e Municípios. 3. 
Lei Federal nº 8.666, de 21/06/93, Licitações e Contratos da Administração Pública. 4. Lei Complementar nº 101, 
de 04/05/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal. 5. Lei Federal nº 8.429/92 - Lei de Improbidade Administrativa  
 
DIREITO PENAL:  

Dos Crimes Contra a Administração Pública.  Crimes da Lei de Licitações -Lei 8.666/93.  
 

Súmulas do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF) 
 
LEGISLAÇÃO MUNICIPAL:  
Lei Orgânica do Município de Tabapuã/SP, disponível em: 
(https://www.camaratabapua.sp.gov.br/home/index.php/transparencia/lei-organica-municipal). 
Estatuto dos Funcionários Públicos de Tabapuã/SP, disponível em: 
(https://www.camaratabapua.sp.gov.br/home/images/leis/1990/01242.pdf)  
 
DISSERTATIVA  

Direito Administrativo/Constitucional  
Dos Crimes Contra a Administração Pública.  Crimes da Lei de Licitações -Lei 8.666/93.  
Súmulas do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF). 

 
 
 
TABELA C - ENSINO SUPERIOR 

CARGO PÚBLICO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II- 

MATEMÁTICA, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II- CIÊNCIAS, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 

BÁSICA II- LÍNGUA PORTUGUESA, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II- HISTÓRIA, PROFESSOR 
DE EDUCAÇÃO BÁSICA II- GEOGRAFIA, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II- ARTE 

 

➢ PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I 

 

https://www.camaratabapua.sp.gov.br/home/index.php/transparencia/lei-organica-municipal
https://www.camaratabapua.sp.gov.br/home/images/leis/1990/01242.pdf
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LINGUA PORTUGUESA:  
Leitura e interpretação de texto. Gêneros e tipos textuais. Níveis de linguagem. As funções da linguagem: 
Coesão e coerência. Intertextualidade. FONOLOGIA: Conceitos básicos - Classificação dos fonemas - Sílabas - 
Encontros Vocálicos - Encontros Consonantais - Dígrafos - Divisão silábica. ORTOGRAFIA: Conceitos básicos - 
O Alfabeto - Orientações ortográficas. ACENTUAÇÃO: Conceitos básicos - Acentuação tóxica - Acentuação 
gráfica - Os acentos - Aspectos genéricos das regras de acentuação - As regras básicas - As regras especiais - 
Hiatos - Ditongos - Formas verbais seguidas de pronomes - Acentos diferenciais. MORFOLOGIA: Estrutura e 
Formação das palavras - Conceitos básicos - Processos de formação das palavras - Derivação e Composição - 
Prefixos - Sufixos - Tipos de Composição - Estudo dos Verbos Regulares e Irregulares - Classe de Palavras. 
SINTAXE: Termos Essenciais da Oração - Termos Integrantes da Oração - Termos Acessórios da Oração - 
Período composto e as orações coordenadas. Orações subordinadas. - Sintaxe de Concordância - Sintaxe de 
Regência - Sintaxe de Colocação - Significação das palavras. Regência nominal e verbal. Concordância nominal e 
verbal. Funções e Empregos das palavras "que" e "se" - Sinais de Pontuação. PROBLEMAS GERAIS DA 
LÍNGUA CULTA: O uso do hífen - O uso da Crase - Interpretação e análise de Textos - Tipos de Comunicação: 
Descrição - Narração - Dissertação - Tipos de Discurso - Qualidades e defeitos de um texto - Coesão Textual. 
ESTILÍSTICA: Figuras de linguagem - Vícios de Linguagem. 
 
MATEMÁTICA:  

Conjunto de números: naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais, operações, expressões (cálculo), problemas, 
raiz quadrada; MDC e MMC - cálculo - problemas; Porcentagem; Juros Simples; Regras de três simples e 
composta; Sistema de medidas: comprimento, superfície, massa, capacidade, tempo, volume; Sistema Monetário 
Nacional (Real); Equações: 1° e 2° graus; Inequações do 1° grau; Expressões Algébricas; Fração Algébrica. 
Números e álgebra: números reais; números complexos; sistemas lineares; matrizes e determinantes; 
progressão aritmética; progressão geométrica. Polinômios. Equações e inequações. Exponenciais, logarítmicas e 
modulares. Grandezas e medidas: medidas de área; medidas de volume; medidas de energia; trigonometria. 
Funções: função afim; função quadrática; função polinomial; função exponencial; função logarítmica; função 
trigonométrica; função modular. Geometrias: geometria plana; geometria espacial. Tratamento da informação: 

análise combinatória; estudo das probabilidades; estatística; matemática financeira. 
 
LEGISLAÇÃO:  

Lei Federal n° 8069/90- Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei Federal nº 9.394/96 
- Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação nacional, Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs e 
Referenciais Curriculares Nacionais - RCNs e de legislação, com embasamento legal nas Leis Federais 
10.709/03, 11.114/05, 11.274/06, 11.301/06 e 11.494/07, 11.645/08, 11.769/08, 12.287/10, 12.796/2013, 
Deliberações CEE 68/07 e 73/08, EC 53/06, EC 59/09 e dos artigos 205 a 214 da CF/88. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:  

História da Educação. Filosofia da Educação. Psicologia do desenvolvimento e da aprendizagem. 
Interdisciplinaridade no Ensino: teorias e práticas. Tendências do pensamento pedagógico. Avaliação da 
aprendizagem escolar. Educação Inclusiva: Fundamentos, Políticas e Práticas Escolares. Legislação da Educação 
Básica. Políticas Públicas da Educação Básica.  Financiamento e Gestão da Educação. O Projeto Político 
Pedagógico da Escola. Rotina e gestão em sala de aula. Questões das relações do grupo. Relação família x escola. 
Ação pedagógica. Objetivos do ensino fundamental. Brincar e aprender. Aprendendo a aprender. Identificação 
da população a ser atendida, a atividade econômica, o estilo de vida, a cultura e as tradições. Interação social. 
Resolução de problemas. Organização do currículo. Erro e aprendizagem. A construção do conhecimento. 
Educação Infantil: etapas do desenvolvimento psicomotor. Creche: organização do espaço escolar, rotina, 
atividades, gestão. Avaliação. Planejamento curricular centrado na criança. Espaço e tempo. Diferentes 
linguagens da criança. Convivência e interação social. O professor como mediador. Lateralidade. Educar e 
cuidar. Espaço físico e recursos materiais. Contribuições de Piaget e de Vygotsky. Diretrizes Curriculares 
Nacionais para Educação Infantil (Resolução nº 5 de 17/12/09). Trabalhando com histórias, com livros e 
revistas, com dramatização, com desenho infantil. A arte na escola. Rotina da sala de aula. Jogos, brincadeiras e 



 

42 

psicomotricidade. Trabalhando com histórias. A arte na escola: desenho, teatro, música, pintura. Abordagem 
holística dos conteúdos Língua portuguesa: o processo de aquisição da leitura e da escrita, letramento e 
alfabetização. O texto: apreensão de ideias básicas e acessórias. Interpretação de ideias sugeridas por imagens. 
A construção da leitura e da escrita pela criança. A arte na escola Metodologia da linguagem: objetivos do 
trabalho com a linguagem verbal na escola. Usos, funções e valores sociais da linguagem oral e da escrita. 
Linguagem: variação linguística; interlocução. 
 
 

➢ PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - MATEMÁTICA 
 

LÍNGUA PORTUGUESA:  
Leitura e interpretação de texto. Gêneros e tipos textuais. Níveis de linguagem. As funções da linguagem: 
Coesão e coerência. Intertextualidade. FONOLOGIA: Conceitos básicos - Classificação dos fonemas - Sílabas - 
Encontros Vocálicos - Encontros Consonantais - Dígrafos - Divisão silábica. ORTOGRAFIA: Conceitos básicos - 
O Alfabeto - Orientações ortográficas. ACENTUAÇÃO: Conceitos básicos - Acentuação tóxica - Acentuação 
gráfica - Os acentos - Aspectos genéricos das regras de acentuação - As regras básicas - As regras especiais - 
Hiatos - Ditongos - Formas verbais seguidas de pronomes - Acentos diferenciais. MORFOLOGIA: Estrutura e 
Formação das palavras - Conceitos básicos - Processos de formação das palavras - Derivação e Composição - 
Prefixos - Sufixos - Tipos de Composição - Estudo dos Verbos Regulares e Irregulares - Classe de Palavras. 
SINTAXE: Termos Essenciais da Oração - Termos Integrantes da Oração - Termos Acessórios da Oração - 
Período composto e as orações coordenadas. Orações subordinadas. - Sintaxe de Concordância - Sintaxe de 
Regência - Sintaxe de Colocação - Significação das palavras. Regência nominal e verbal. Concordância nominal e 
verbal. Funções e Empregos das palavras "que" e "se" - Sinais de Pontuação. PROBLEMAS GERAIS DA 
LÍNGUA CULTA: O uso do hífen - O uso da Crase - Interpretação e análise de Textos - Tipos de Comunicação: 
Descrição - Narração - Dissertação - Tipos de Discurso - Qualidades e defeitos de um texto - Coesão Textual. 
ESTILÍSTICA: Figuras de linguagem - Vícios de Linguagem. 
 
LEGISLAÇÃO:  

Lei Federal n° 8069/90- Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei Federal nº 9.394/96 - 
Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação nacional, Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs e Referenciais 
Curriculares Nacionais - RCNs e de legislação, com embasamento legal nas Leis Federais 10.709/03, 11.114/05, 
11.274/06, 11.301/06 e 11.494/07, 11.645/08, 11.769/08, 12.287/10, 12.796/2013, Deliberações CEE 68/07 e 
73/08, EC 53/06, EC 59/09 e dos artigos 205 a 214 da CF/88. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:  

1. Geometria Analítica: Retas, Cônicas, Planos e Circunferências; 2. Geometria Plana: Congruência de triângulos; 
Polígonos Convexos; Polígonos Regulares; Ângulos numa Circunferência; Quadriláteros notáveis; Segmentos 
proporcionais; Triângulos semelhantes; Triângulo retângulo; Triângulo qualquer; Comprimentos de 
circunferências; Áreas. 3. Geometria Espacial: Paralelismo e perpendicularismo; Projeção ortogonal e distâncias; 
Poliedros; Prisma; Pirâmide; Cilindro; Esfera. 4. Álgebra: Teoria dos conjuntos; Funções; Equações e inequações; 
Polinômios; Números Complexos; Matrizes e determinantes; Sistemas lineares; Progressões. 5. Probabilidade, 
Estatística e Análise Combinatória. 6. Funções exponencial e logarítmica. 7. Funções trigonométricas. 
 
 

➢ PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II CIÊNCIAS 
 

LÍNGUA PORTUGUESA:  
Leitura e interpretação de texto. Gêneros e tipos textuais. Níveis de linguagem. As funções da linguagem: 
Coesão e coerência. Intertextualidade. FONOLOGIA: Conceitos básicos - Classificação dos fonemas - Sílabas - 
Encontros Vocálicos - Encontros Consonantais - Dígrafos - Divisão silábica. ORTOGRAFIA: Conceitos básicos - 
O Alfabeto - Orientações ortográficas. ACENTUAÇÃO: Conceitos básicos - Acentuação tóxica - Acentuação 
gráfica - Os acentos - Aspectos genéricos das regras de acentuação - As regras básicas - As regras especiais - 
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Hiatos - Ditongos - Formas verbais seguidas de pronomes - Acentos diferenciais. MORFOLOGIA: Estrutura e 
Formação das palavras - Conceitos básicos - Processos de formação das palavras - Derivação e Composição - 
Prefixos - Sufixos - Tipos de Composição - Estudo dos Verbos Regulares e Irregulares - Classe de Palavras. 
SINTAXE: Termos Essenciais da Oração - Termos Integrantes da Oração - Termos Acessórios da Oração - 
Período composto e as orações coordenadas. Orações subordinadas. - Sintaxe de Concordância - Sintaxe de 
Regência - Sintaxe de Colocação - Significação das palavras. Regência nominal e verbal. Concordância nominal e 
verbal. Funções e Empregos das palavras "que" e "se" - Sinais de Pontuação. PROBLEMAS GERAIS DA 
LÍNGUA CULTA: O uso do hífen - O uso da Crase - Interpretação e análise de Textos - Tipos de Comunicação: 
Descrição - Narração - Dissertação - Tipos de Discurso - Qualidades e defeitos de um texto - Coesão Textual. 
ESTILÍSTICA: Figuras de linguagem - Vícios de Linguagem. 
 
LEGISLAÇÃO:  

Lei Federal n° 8069/90- Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei Federal nº 9.394/96 - 
Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação nacional, Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs e Referenciais 
Curriculares Nacionais - RCNs e de legislação, com embasamento legal nas Leis Federais 10.709/03, 11.114/05, 
11.274/06, 11.301/06 e 11.494/07, 11.645/08, 11.769/08, 12.287/10, 12.796/2013, Deliberações CEE 68/07 e 
73/08, EC 53/06, EC 59/09 e dos artigos 205 a 214 da CF/88. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
1. Matéria e suas propriedades; 2. Classificação dos elementos e misturas – substâncias e reações químicas; 3. 
Lei de Lavoisier e Proust; 4. A utilização dos elementos químicos e de seus compostos pelos seres vivos; 5. A 
química no progresso de ciências e da tecnologia bioquímica; 6. Energia: formas, transformação da energia e a 
qualidade de vida humana, fontes alternativas; 7. Noções de Física: Movimento, força inércia, massa e peso – 
alavanca e roldana – terminologia; 8. Constituição do organismo; 9. Os principais eventos históricos no 
estabelecimento da teoria celular; 10. A evolução celular; 11. Aspectos gerais na organização e funcionamento 
da célula; 12. Diferenciação entre células e tecidos; 13. Estudo dos tecidos; 14. Avitaminoses básicas e minerais; 
15. Aspectos básicos na organização e fisiologia dos aparelhos: digestório, respiratório; sistema cardiovascular 
e urinário, nervoso, endócrino, reprodutor, locomotor, características anatômicas e fisiológicas das glândulas 
endócrinas; 16. A descoberta do sexo – métodos contraceptivos, doenças sexualmente transmissíveis e 
prevenção da AIDS; 17. Sexo na adolescência; 18. Origem, evolução, classificação e características dos seres 
vivos – ecossistemas, populações e comunidade; 19. Relação produtor/ consumidor/decompositor; 20. 
Evolução da Astronomia: Sistema Solar, galáxias, estrelas, exoplanetas e instrumento para pesquisa do 
Universo; 21. O homem e as viagens espaciais; 22.Teoria de Gaia; 23. Fósseis, solo: litosfera, uso, nutrientes do 
solo e seu aproveitamento; 24. Água: ciclo atmosférico: as funções vitais e naturais, ar e saúde humana; 
25.Velocidade média;26. Circuito elétrico; 27. Genética básica (1º e 2º lei de Mendel);28.Polialelia e grupos 
sanguíneos; 29. Herança ligada ao sexo. 
 
 

➢ PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – LÍNGUA PORTUGUESA 
 

LINGUA PORTUGUESA:  
Leitura e interpretação de texto. Gêneros e tipos textuais. Níveis de linguagem. As funções da linguagem: 
Coesão e coerência. Intertextualidade. FONOLOGIA: Conceitos básicos - Classificação dos fonemas - Sílabas - 
Encontros Vocálicos - Encontros Consonantais - Dígrafos - Divisão silábica. ORTOGRAFIA: Conceitos básicos - 
O Alfabeto - Orientações ortográficas. ACENTUAÇÃO: Conceitos básicos - Acentuação tóxica - Acentuação 
gráfica - Os acentos - Aspectos genéricos das regras de acentuação - As regras básicas - As regras especiais - 
Hiatos - Ditongos - Formas verbais seguidas de pronomes - Acentos diferenciais. MORFOLOGIA: Estrutura e 
Formação das palavras - Conceitos básicos - Processos de formação das palavras - Derivação e Composição - 
Prefixos - Sufixos - Tipos de Composição - Estudo dos Verbos Regulares e Irregulares - Classe de Palavras. 
SINTAXE: Termos Essenciais da Oração - Termos Integrantes da Oração - Termos Acessórios da Oração - 
Período composto e as orações coordenadas. Orações subordinadas. - Sintaxe de Concordância - Sintaxe de 
Regência - Sintaxe de Colocação - Significação das palavras. Regência nominal e verbal. Concordância nominal e 
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verbal. Funções e Empregos das palavras "que" e "se" - Sinais de Pontuação. PROBLEMAS GERAIS DA 
LÍNGUA CULTA: O uso do hífen - O uso da Crase - Interpretação e análise de Textos - Tipos de Comunicação: 
Descrição - Narração - Dissertação - Tipos de Discurso - Qualidades e defeitos de um texto - Coesão Textual. 
ESTILÍSTICA: Figuras de linguagem - Vícios de Linguagem. 
 
LEGISLAÇÃO:  

Lei Federal n° 8069/90- Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei Federal nº 9.394/96 - 
Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação nacional, Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs e Referenciais 
Curriculares Nacionais - RCNs e de legislação, com embasamento legal nas Leis Federais 10.709/03, 11.114/05, 
11.274/06, 11.301/06 e 11.494/07, 11.645/08, 11.769/08, 12.287/10, 12.796/2013, Deliberações CEE 68/07 e 
73/08, EC 53/06, EC 59/09 e dos artigos 205 a 214 da CF/88. 
 
CONHECIMENTOS ESPECIFICOS:  

1. Intelecção de textos verbais, literários e midiáticos; 2. Fonética: Adequações Ortográficas, Acentuação Gráfica, 
Crase; 3. Sintaxe: Concordância Nominal e Verbal; 4. Semântica: Significação das Palavras, Polissemia, 
Antonímia, Sinonímia, Denotação e Conotação; 5. Estilística: Figuras de Linguagem; 6. Pontuação; 7. Funções da 
Linguagem. 8. Coesão e Coerência; 9. Ambiguidade. 10. Linguística e o ensino de Língua Portuguesa no Ensino 
Fundamental: concepções de linguagem, de língua, de discurso e de texto. 11. A língua oral: usos e formas; 
adequação da linguagem à ação comunicativa. 12. A língua escrita: usos e formas. 13. Concepções de leitura. 14. 
Coesão e Coerência textual. 15. Tipologia e gêneros textuais: orais e escritos. 16. Variação linguística. 17. 
Literatura infanto-juvenil. 18. Literatura popular no Ensino Fundamental. 19. Estilos de Épocas na Literatura. 
20. Gêneros Literários. 21. Principais Autores e Obras Representativas da Literatura Brasileira. 
 
 

➢ PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – HISTÓRIA  
 

LINGUA PORTUGUESA:  
Leitura e interpretação de texto. Gêneros e tipos textuais. Níveis de linguagem. As funções da linguagem: 
Coesão e coerência. Intertextualidade. FONOLOGIA: Conceitos básicos - Classificação dos fonemas - Sílabas - 
Encontros Vocálicos - Encontros Consonantais - Dígrafos - Divisão silábica. ORTOGRAFIA: Conceitos básicos - 
O Alfabeto - Orientações ortográficas. ACENTUAÇÃO: Conceitos básicos - Acentuação tóxica - Acentuação 
gráfica - Os acentos - Aspectos genéricos das regras de acentuação - As regras básicas - As regras especiais - 
Hiatos - Ditongos - Formas verbais seguidas de pronomes - Acentos diferenciais. MORFOLOGIA: Estrutura e 
Formação das palavras - Conceitos básicos - Processos de formação das palavras - Derivação e Composição - 
Prefixos - Sufixos - Tipos de Composição - Estudo dos Verbos Regulares e Irregulares - Classe de Palavras. 
SINTAXE: Termos Essenciais da Oração - Termos Integrantes da Oração - Termos Acessórios da Oração - 
Período composto e as orações coordenadas. Orações subordinadas. - Sintaxe de Concordância - Sintaxe de 
Regência - Sintaxe de Colocação - Significação das palavras. Regência nominal e verbal. Concordância nominal e 
verbal. Funções e Empregos das palavras "que" e "se" - Sinais de Pontuação. PROBLEMAS GERAIS DA 
LÍNGUA CULTA: O uso do hífen - O uso da Crase - Interpretação e análise de Textos - Tipos de Comunicação: 
Descrição - Narração - Dissertação - Tipos de Discurso - Qualidades e defeitos de um texto - Coesão Textual. 
ESTILÍSTICA: Figuras de linguagem - Vícios de Linguagem. 
 
LEGISLAÇÃO:  

Lei Federal n° 8069/90- Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei Federal nº 9.394/96 - 
Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação nacional, Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs e Referenciais 
Curriculares Nacionais - RCNs e de legislação, com embasamento legal nas Leis Federais 10.709/03, 11.114/05, 
11.274/06, 11.301/06 e 11.494/07, 11.645/08, 11.769/08, 12.287/10, 12.796/2013, Deliberações CEE 68/07 e 
73/08, EC 53/06, EC 59/09 e dos artigos 205 a 214 da CF/88. 
 
CONHECIMENTOS ESPECIFICOS:  
A Pré-História da Humanidade; Formação do aspecto social brasileiro; a apropriação da América pelos 
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Europeus, formação da sociedade brasileira; a organização administrativa, a organização econômica e as formas 
de trabalho, a sociedade colonial, expansão territorial e das descobertas das minas, influência das ideologias 
liberais na História do Brasil e movimentos político-sociais no final do século XVIII, transformações ocorridas 
na Europa no início do século XIX e a vinda da Corte Portuguesa para o Brasil; Formação do Espaço Social 
Brasileiro Independente: a colonização da América – sistemas coloniais e Mercantilismo; movimentos de 
Independência; a organização do Estado brasileiro, movimentos populares e agitações político-sociais nas 
províncias, mudanças no panorama mundial e transformações socioeconômicas no Brasil, o Brasil do século XX, 
a Segunda República e a crise mundial, uma experiência democrática no Brasil – Deposição de Vargas e a Era de 
JK, o golpe de 1964 e a abertura democrática; O Estado nacional brasileiro na América Latina: o Estado 
brasileiro atual, os Estados nacionais na América Latina (semelhanças e diferenças), a formação dos Estados 
Nacionais liberais nos séculos XVIII e XIX nas Américas, a modernização dos Estados Republicanos na América 
Latina e suas manifestações; As novas relações econômicas e políticas – a Globalização e o Mercosul, as 
manifestações culturais da América Latina – ontem e hoje; a construção do Brasil contemporâneo na ordem 
internacional: transição do Feudalismo para o Capitalismo, potências europeias e a disputa pelas regiões 
produtoras de matéria-prima, consolidação do Capitalismo monopolista nos EUA e a crise mundial do 
liberalismo, os conflitos entre as grandes potências e a consolidação do Capitalismo monopolista no Brasil, 
governos militares na América e o processo de redemocratização, desenvolvimento brasileiro na atualidade, o 
Brasil no contexto do mundo atual. 
 
 

➢ PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – GEOGRAFIA 
 

LÍNGUA PORTUGUESA: 
Leitura e interpretação de texto. Gêneros e tipos textuais. Níveis de linguagem. As funções da linguagem: 
Coesão e coerência. Intertextualidade. FONOLOGIA: Conceitos básicos - Classificação dos fonemas - Sílabas - 
Encontros Vocálicos - Encontros Consonantais - Dígrafos - Divisão silábica. ORTOGRAFIA: Conceitos básicos - 
O Alfabeto - Orientações ortográficas. ACENTUAÇÃO: Conceitos básicos - Acentuação tóxica - Acentuação 
gráfica - Os acentos - Aspectos genéricos das regras de acentuação - As regras básicas - As regras especiais - 
Hiatos - Ditongos - Formas verbais seguidas de pronomes - Acentos diferenciais. MORFOLOGIA: Estrutura e 
Formação das palavras - Conceitos básicos - Processos de formação das palavras - Derivação e Composição - 
Prefixos - Sufixos - Tipos de Composição - Estudo dos Verbos Regulares e Irregulares - Classe de Palavras. 
SINTAXE: Termos Essenciais da Oração - Termos Integrantes da Oração - Termos Acessórios da Oração - 
Período composto e as orações coordenadas. Orações subordinadas. - Sintaxe de Concordância - Sintaxe de 
Regência - Sintaxe de Colocação - Significação das palavras. Regência nominal e verbal. Concordância nominal e 
verbal. Funções e Empregos das palavras "que" e "se" - Sinais de Pontuação. PROBLEMAS GERAIS DA 
LÍNGUA CULTA: O uso do hífen - O uso da Crase - Interpretação e análise de Textos - Tipos de Comunicação: 
Descrição - Narração - Dissertação - Tipos de Discurso - Qualidades e defeitos de um texto - Coesão Textual. 
ESTILÍSTICA: Figuras de linguagem - Vícios de Linguagem. 
 
LEGISLAÇÃO:  

Lei Federal n° 8069/90- Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei Federal nº 9.394/96 - 
Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação nacional, Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs e Referenciais 
Curriculares Nacionais - RCNs e de legislação, com embasamento legal nas Leis Federais 10.709/03, 11.114/05, 
11.274/06, 11.301/06 e 11.494/07, 11.645/08, 11.769/08, 12.287/10, 12.796/2013, Deliberações CEE 68/07 e 
73/08, EC 53/06, EC 59/09 e dos artigos 205 a 214 da CF/88. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:  

As relações sociedade natureza no ensino da geografia; Os princípios e objetos de estudos da Ciência Geográfica 
e suas relações com a natureza; Sistemas econômicos do mundo atual; Globalização; As relações de produção, 
circulação, distribuição e consumo do comércio; As fases da industrialização mundial e brasileira; A produção 
de energia mundial e no Brasil; O processo da urbanização mundial e brasileiro; a relação campo / cidade e a 
relação com o meio ambiente; A produção agropecuária mundial e brasileira: População mundial e brasileira; A 
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regionalização do território brasileiro; As regiões geoeconômicas brasileiras; O processo de ocupação do 
território brasileiro; A divisão político-administrativa e o planejamento da organização do território brasileiro; 
Os grandes conjuntos morfoclimáticos do Brasil e seu processo de utilização, conservação e degradação; Os 
recursos minerais do Brasil; Escala geológica do tempo; Aspectos físicos do Brasil (relevo, clima, vegetação, 
hidrografia); A questão ambiental (ecossistemas, impactos naturais e urbanos, poluição, movimentos e lutas em 
defesa do  meio ambiente). 
 
 

➢ PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – ARTE 
 

LÍNGUA PORTUGUESA:  
Leitura e interpretação de texto. Gêneros e tipos textuais. Níveis de linguagem. As funções da linguagem: 
Coesão e coerência. Intertextualidade. FONOLOGIA: Conceitos básicos - Classificação dos fonemas - Sílabas - 

Encontros Vocálicos - Encontros Consonantais - Dígrafos - Divisão silábica. ORTOGRAFIA: Conceitos básicos - 
O Alfabeto - Orientações ortográficas. ACENTUAÇÃO: Conceitos básicos - Acentuação tóxica - Acentuação 
gráfica - Os acentos - Aspectos genéricos das regras de acentuação - As regras básicas - As regras especiais - 
Hiatos - Ditongos - Formas verbais seguidas de pronomes - Acentos diferenciais. MORFOLOGIA: Estrutura e 
Formação das palavras - Conceitos básicos - Processos de formação das palavras - Derivação e Composição - 
Prefixos - Sufixos - Tipos de Composição - Estudo dos Verbos Regulares e Irregulares - Classe de Palavras. 
SINTAXE: Termos Essenciais da Oração - Termos Integrantes da Oração - Termos Acessórios da Oração - 
Período composto e as orações coordenadas. Orações subordinadas. - Sintaxe de Concordância - Sintaxe de 
Regência - Sintaxe de Colocação - Significação das palavras. Regência nominal e verbal. Concordância nominal e 
verbal. Funções e Empregos das palavras "que" e "se" - Sinais de Pontuação. PROBLEMAS GERAIS DA 
LÍNGUA CULTA: O uso do hífen - O uso da Crase - Interpretação e análise de Textos - Tipos de Comunicação: 
Descrição - Narração - Dissertação - Tipos de Discurso - Qualidades e defeitos de um texto - Coesão Textual. 
ESTILÍSTICA: Figuras de linguagem - Vícios de Linguagem. 
 
LEGISLAÇÃO:  

Lei Federal n° 8069/90- Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei Federal nº 9.394/96 - 
Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação nacional, Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs e Referenciais 
Curriculares Nacionais - RCNs e de legislação, com embasamento legal nas Leis Federais 10.709/03, 11.114/05, 
11.274/06, 11.301/06 e 11.494/07, 11.645/08, 11.769/08, 12.287/10, 12.796/2013, Deliberações CEE 68/07 e 
73/08, EC 53/06, EC 59/09 e dos artigos 205 a 214 da CF/88. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:  
História da arte no Brasil e no mundo; Conceito de Arte; Aspectos históricos pedagógicas do ensino de arte; O 
ensino de arte na escola;A tendência Idealista-Liberal; A tendência Realista-Progressista; As artes visuais; A 
dança; A música; O teatro; Volume; Linha; Textura; Cor; Luminosidade; Renascimento e seus grandes artistas; 
A arte indígena; A arte africana; Folclore; Barroco; A arte cristã Bizantina; As artes romana, egípcia e grega; Os 
movimentos artísticos no Brasil e no mundo a partir da pré-história até os dias atuais (objetos, danças, músicas, 
esculturas, ritmos, pinturas); A semana de arte moderna no Brasil; Os grandes artistas do mundo e do Brasil; O 
estudo da arte na ótica dos PCN´s. 

 
 
TABELA D – ENSINO SUPERIOR 

CARGO PÚBLICO: PROFESSOR ADJ. SUB. DE EDUCAÇÃO BÁSICA I – ED. INFANTIL E ENSINO 
FUNDAMENTAL, PROFESSOR ADJ. SUB. DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – LÍNGUA PORTUGUESA, 
PROFESSOR ADJ. SUB. DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – MATEMÁTICA, PROFESSOR ADJ. SUB. DE 
EDUCAÇÃO BÁSICA II – CIÊNCIAS, PROFESSOR ADJ. SUB. DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – HISTÓRIA, 
PROFESSOR ADJ. SUB. DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – GEOGRAFIA, PROFESSOR ADJ. SUB. DE 
EDUCAÇÃO BÁSICA II – ARTE, PROFESSOR ADJ. SUB. DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – EDUCAÇÃO 
FÍSICA 
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➢ PROFESSOR ADJ. SUB. DE EDUCAÇÃO BÁSICA I – ED. INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL. 
 

LINGUA PORTUGUESA:  
Leitura e interpretação de texto. Gêneros e tipos textuais. Níveis de linguagem. As funções da linguagem: 
Coesão e coerência. Intertextualidade. FONOLOGIA: Conceitos básicos - Classificação dos fonemas - Sílabas - 
Encontros Vocálicos - Encontros Consonantais - Dígrafos - Divisão silábica. ORTOGRAFIA: Conceitos básicos - 
O Alfabeto - Orientações ortográficas. ACENTUAÇÃO: Conceitos básicos - Acentuação tóxica - Acentuação 
gráfica - Os acentos - Aspectos genéricos das regras de acentuação - As regras básicas - As regras especiais - 
Hiatos - Ditongos - Formas verbais seguidas de pronomes - Acentos diferenciais. MORFOLOGIA: Estrutura e 
Formação das palavras - Conceitos básicos - Processos de formação das palavras - Derivação e Composição - 
Prefixos - Sufixos - Tipos de Composição - Estudo dos Verbos Regulares e Irregulares - Classe de Palavras. 

SINTAXE: Termos Essenciais da Oração - Termos Integrantes da Oração - Termos Acessórios da Oração - 
Período composto e as orações coordenadas. Orações subordinadas. - Sintaxe de Concordância - Sintaxe de 
Regência - Sintaxe de Colocação - Significação das palavras. Regência nominal e verbal. Concordância nominal e 
verbal. Funções e Empregos das palavras "que" e "se" - Sinais de Pontuação. PROBLEMAS GERAIS DA 
LÍNGUA CULTA: O uso do hífen - O uso da Crase - Interpretação e análise de Textos - Tipos de Comunicação: 
Descrição - Narração - Dissertação - Tipos de Discurso - Qualidades e defeitos de um texto - Coesão Textual. 
ESTILÍSTICA: Figuras de linguagem - Vícios de Linguagem. 
 
MATEMÁTICA:  

Conjunto de números: naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais, operações, expressões (cálculo), problemas, 
raiz quadrada; MDC e MMC - cálculo - problemas; Porcentagem; Juros Simples; Regras de três simples e 
composta; Sistema de medidas: comprimento, superfície, massa, capacidade, tempo, volume; Sistema Monetário 
Nacional (Real); Equações: 1° e 2° graus; Inequações do 1° grau; Expressões Algébricas; Fração Algébrica. 
Números e álgebra: números reais; números complexos; sistemas lineares; matrizes e determinantes; 
progressão aritmética; progressão geométrica. Polinômios. Equações e inequações. Exponenciais, logarítmicas e 
modulares. Grandezas e medidas: medidas de área; medidas de volume; medidas de energia; trigonometria. 
Funções: função afim; função quadrática; função polinomial; função exponencial; função logarítmica; função 
trigonométrica; função modular. Geometrias: geometria plana; geometria espacial. Tratamento da informação: 

análise combinatória; estudo das probabilidades; estatística; matemática financeira. 
 
LEGISLAÇÃO:  

Lei Federal n° 8069/90- Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei Federal nº 9.394/96 
- Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação nacional, Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs e 
Referenciais Curriculares Nacionais - RCNs e de legislação, com embasamento legal nas Leis Federais 
10.709/03, 11.114/05, 11.274/06, 11.301/06 e 11.494/07, 11.645/08, 11.769/08, 12.287/10, 12.796/2013, 
Deliberações CEE 68/07 e 73/08, EC 53/06, EC 59/09 e dos artigos 205 a 214 da CF/88. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:  

História da Educação. Filosofia da Educação. Psicologia do desenvolvimento e da aprendizagem. 
Interdisciplinaridade no Ensino: teorias e práticas. Tendências do pensamento pedagógico. Avaliação da 
aprendizagem escolar. Educação Inclusiva:  Fundamentos, Políticas e Práticas Escolares. Legislação da 
Educação Básica. Políticas Públicas da Educação Básica.  Financiamento e Gestão da Educação. O Projeto 
Político Pedagógico da Escola. Rotina e gestão em sala de aula. Questões das relações do grupo. Relação família 
x escola. Ação pedagógica. Objetivos do ensino fundamental. Brincar e aprender. Aprendendo a aprender. 
Identificação da população a ser atendida, a atividade econômica, o estilo de vida, a cultura e as tradições. 
Interação social. Resolução de problemas. Organização do currículo. Erro e aprendizagem. A construção do 
conhecimento. Educação Infantil: etapas do desenvolvimento psicomotor. Creche: organização do espaço 
escolar, rotina, atividades, gestão. Avaliação. Planejamento curricular centrado na criança. Espaço e tempo. 
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Diferentes linguagens da criança. Convivência e interação social. O professor como mediador. Lateralidade. 
Educar e cuidar. Espaço físico e recursos materiais. Contribuições de Piaget e de Vygotsky. Diretrizes 
Curriculares Nacionais para Educação Infantil (Resolução nº 5 de 17/12/09). Trabalhando com histórias, com 
livros e revistas, com dramatização, com desenho infantil. A arte na escola. Rotina da sala de aula. Jogos, 
brincadeiras e psicomotricidade. Trabalhando com histórias. A arte na escola: desenho, teatro, música, pintura. 
Abordagem holística dos conteúdos Língua portuguesa: o processo de aquisição da leitura e da escrita, 
letramento e alfabetização. O texto: apreensão de ideias básicas e acessórias. Interpretação de ideias sugeridas 
por imagens. A construção da leitura e da escrita pela criança. A arte na escola Metodologia da linguagem: 
objetivos do trabalho com a linguagem verbal na escola. Usos, funções e valores sociais da linguagem oral e da 
escrita. Linguagem: variação linguística; interlocução. 
 
 

➢ PROFESSOR ADJ. SUB. DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – LÍNGUA PORTUGUESA 
 

LINGUA PORTUGUESA:  
Leitura e interpretação de texto. Gêneros e tipos textuais. Níveis de linguagem. As funções da linguagem: 
Coesão e coerência. Intertextualidade. FONOLOGIA: Conceitos básicos - Classificação dos fonemas - Sílabas - 
Encontros Vocálicos - Encontros Consonantais - Dígrafos - Divisão silábica. ORTOGRAFIA: Conceitos básicos - 
O Alfabeto - Orientações ortográficas. ACENTUAÇÃO: Conceitos básicos - Acentuação tóxica - Acentuação 
gráfica - Os acentos - Aspectos genéricos das regras de acentuação - As regras básicas - As regras especiais - 
Hiatos - Ditongos - Formas verbais seguidas de pronomes - Acentos diferenciais. MORFOLOGIA: Estrutura e 
Formação das palavras - Conceitos básicos - Processos de formação das palavras - Derivação e Composição - 
Prefixos - Sufixos - Tipos de Composição - Estudo dos Verbos Regulares e Irregulares - Classe de Palavras. 
SINTAXE: Termos Essenciais da Oração - Termos Integrantes da Oração - Termos Acessórios da Oração - 
Período composto e as orações coordenadas. Orações subordinadas. - Sintaxe de Concordância - Sintaxe de 
Regência - Sintaxe de Colocação - Significação das palavras. Regência nominal e verbal. Concordância nominal e 
verbal. Funções e Empregos das palavras "que" e "se" - Sinais de Pontuação. PROBLEMAS GERAIS DA 
LÍNGUA CULTA: O uso do hífen - O uso da Crase - Interpretação e análise de Textos - Tipos de Comunicação: 
Descrição - Narração - Dissertação - Tipos de Discurso - Qualidades e defeitos de um texto - Coesão Textual. 
ESTILÍSTICA: Figuras de linguagem - Vícios de Linguagem. 
 
LEGISLAÇÃO:  

Lei Federal n° 8069/90- Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei Federal nº 9.394/96 - 
Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação nacional, Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs e Referenciais 
Curriculares Nacionais - RCNs e de legislação, com embasamento legal nas Leis Federais 10.709/03, 11.114/05, 
11.274/06, 11.301/06 e 11.494/07, 11.645/08, 11.769/08, 12.287/10, 12.796/2013, Deliberações CEE 68/07 e 
73/08, EC 53/06, EC 59/09 e dos artigos 205 a 214 da CF/88. 
 
CONHECIMENTOS ESPECIFICOS:  
1. Intelecção de textos verbais, literários e midiáticos; 2. Fonética: Adequações Ortográficas, Acentuação Gráfica, 
Crase; 3. Sintaxe: Concordância Nominal e Verbal; 4. Semântica: Significação das Palavras, Polissemia, 
Antonímia, Sinonímia, Denotação e Conotação; 5. Estilística: Figuras de Linguagem; 6. Pontuação; 7. Funções da 
Linguagem. 8. Coesão e Coerência; 9. Ambiguidade. 10. Linguística e o ensino de Língua Portuguesa no Ensino 
Fundamental: concepções de linguagem, de língua, de discurso e de texto. 11. A língua oral: usos e formas; 
adequação da linguagem à ação comunicativa. 12. A língua escrita: usos e formas. 13. Concepções de leitura. 14. 
Coesão e Coerência textual. 15. Tipologia e gêneros textuais: orais e escritos. 16. Variação linguística. 17. 
Literatura infanto-juvenil. 18. Literatura popular no Ensino Fundamental. 19. Estilos de Épocas na Literatura. 
20. Gêneros Literários. 21. Principais Autores e Obras Representativas da Literatura Brasileira. 
 
 

➢ PROFESSOR ADJ. SUB. DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – MATEMATICA 
 



 

49 

LÍNGUA PORTUGUESA:  
Leitura e interpretação de texto. Gêneros e tipos textuais. Níveis de linguagem. As funções da linguagem: 
Coesão e coerência. Intertextualidade. FONOLOGIA: Conceitos básicos - Classificação dos fonemas - Sílabas - 
Encontros Vocálicos - Encontros Consonantais - Dígrafos - Divisão silábica. ORTOGRAFIA: Conceitos básicos - 
O Alfabeto - Orientações ortográficas. ACENTUAÇÃO: Conceitos básicos - Acentuação tóxica - Acentuação 
gráfica - Os acentos - Aspectos genéricos das regras de acentuação - As regras básicas - As regras especiais - 
Hiatos - Ditongos - Formas verbais seguidas de pronomes - Acentos diferenciais. MORFOLOGIA: Estrutura e 
Formação das palavras - Conceitos básicos - Processos de formação das palavras - Derivação e Composição - 
Prefixos - Sufixos - Tipos de Composição - Estudo dos Verbos Regulares e Irregulares - Classe de Palavras. 
SINTAXE: Termos Essenciais da Oração - Termos Integrantes da Oração - Termos Acessórios da Oração - 
Período composto e as orações coordenadas. Orações subordinadas. - Sintaxe de Concordância - Sintaxe de 
Regência - Sintaxe de Colocação - Significação das palavras. Regência nominal e verbal. Concordância nominal e 
verbal. Funções e Empregos das palavras "que" e "se" - Sinais de Pontuação. PROBLEMAS GERAIS DA 
LÍNGUA CULTA: O uso do hífen - O uso da Crase - Interpretação e análise de Textos - Tipos de Comunicação: 
Descrição - Narração - Dissertação - Tipos de Discurso - Qualidades e defeitos de um texto - Coesão Textual. 
ESTILÍSTICA: Figuras de linguagem - Vícios de Linguagem. 
 
LEGISLAÇÃO:  

Lei Federal n° 8069/90- Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei Federal nº 9.394/96 - 
Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação nacional, Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs e Referenciais 
Curriculares Nacionais - RCNs e de legislação, com embasamento legal nas Leis Federais 10.709/03, 11.114/05, 
11.274/06, 11.301/06 e 11.494/07, 11.645/08, 11.769/08, 12.287/10, 12.796/2013, Deliberações CEE 68/07 e 
73/08, EC 53/06, EC 59/09 e dos artigos 205 a 214 da CF/88. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:  

1. Geometria Analítica: Retas, Cônicas, Planos e Circunferências; 2. Geometria Plana: Congruência de triângulos; 
Polígonos Convexos; Polígonos Regulares; Ângulos numa Circunferência; Quadriláteros notáveis; Segmentos 
proporcionais; Triângulos semelhantes; Triângulo retângulo; Triângulo qualquer; Comprimentos de 
circunferências; Áreas. 3. Geometria Espacial: Paralelismo e perpendicularismo; Projeção ortogonal e distâncias; 
Poliedros; Prisma; Pirâmide; Cilindro; Esfera. 4. Álgebra: Teoria dos conjuntos; Funções; Equações e inequações; 
Polinômios; Números Complexos; Matrizes e determinantes; Sistemas lineares; Progressões. 5. Probabilidade, 
Estatística e Análise Combinatória. 6. Funções exponencial e logarítmica. 7. Funções trigonométricas. 
 
 

➢ PROFESSOR ADJ. SUB. DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - CIENCIAS 
 

LÍNGUA PORTUGUESA:  
Leitura e interpretação de texto. Gêneros e tipos textuais. Níveis de linguagem. As funções da linguagem: 
Coesão e coerência. Intertextualidade. FONOLOGIA: Conceitos básicos - Classificação dos fonemas - Sílabas - 
Encontros Vocálicos - Encontros Consonantais - Dígrafos - Divisão silábica. ORTOGRAFIA: Conceitos básicos - 
O Alfabeto - Orientações ortográficas. ACENTUAÇÃO: Conceitos básicos - Acentuação tóxica - Acentuação 
gráfica - Os acentos - Aspectos genéricos das regras de acentuação - As regras básicas - As regras especiais - 
Hiatos - Ditongos - Formas verbais seguidas de pronomes - Acentos diferenciais. MORFOLOGIA: Estrutura e 
Formação das palavras - Conceitos básicos - Processos de formação das palavras - Derivação e Composição - 
Prefixos - Sufixos - Tipos de Composição - Estudo dos Verbos Regulares e Irregulares - Classe de Palavras. 
SINTAXE: Termos Essenciais da Oração - Termos Integrantes da Oração - Termos Acessórios da Oração - 
Período composto e as orações coordenadas. Orações subordinadas. - Sintaxe de Concordância - Sintaxe de 
Regência - Sintaxe de Colocação - Significação das palavras. Regência nominal e verbal. Concordância nominal e 
verbal. Funções e Empregos das palavras "que" e "se" - Sinais de Pontuação. PROBLEMAS GERAIS DA 
LÍNGUA CULTA: O uso do hífen - O uso da Crase - Interpretação e análise de Textos - Tipos de Comunicação: 
Descrição - Narração - Dissertação - Tipos de Discurso - Qualidades e defeitos de um texto - Coesão Textual. 
ESTILÍSTICA: Figuras de linguagem - Vícios de Linguagem. 
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LEGISLAÇÃO:  

Lei Federal n° 8069/90- Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei Federal nº 9.394/96 - 
Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação nacional, Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs e Referenciais 
Curriculares Nacionais - RCNs e de legislação, com embasamento legal nas Leis Federais 10.709/03, 11.114/05, 
11.274/06, 11.301/06 e 11.494/07, 11.645/08, 11.769/08, 12.287/10, 12.796/2013, Deliberações CEE 68/07 e 
73/08, EC 53/06, EC 59/09 e dos artigos 205 a 214 da CF/88. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
1. Matéria e suas propriedades; 2. Classificação dos elementos e misturas – substâncias e reações químicas; 3. 
Lei de Lavoisier e Proust; 4. A utilização dos elementos químicos e de seus compostos pelos seres vivos; 5. A 
química no progresso de ciências e da tecnologia bioquímica; 6. Energia: formas, transformação da energia e a 
qualidade de vida humana, fontes alternativas; 7. Noções de Física: Movimento, força inércia, massa e peso – 

alavanca e roldana – terminologia; 8. Constituição do organismo; 9. Os principais eventos históricos no 
estabelecimento da teoria celular; 10. A evolução celular; 11. Aspectos gerais na organização e funcionamento 
da célula; 12. Diferenciação entre células e tecidos; 13. Estudo dos tecidos; 14. Avitaminoses básicas e minerais; 
15. Aspectos básicos na organização e fisiologia dos aparelhos: digestório, respiratório; sistema cardiovascular 
e urinário, nervoso, endócrino, reprodutor, locomotor, características anatômicas e fisiológicas das glândulas 
endócrinas; 16. A descoberta do sexo – métodos contraceptivos, doenças sexualmente transmissíveis e 
prevenção da AIDS; 17. Sexo na adolescência; 18. Origem, evolução, classificação e características dos seres 
vivos – ecossistemas, populações e comunidade; 19. Relação produtor/ consumidor/decompositor; 20. 
Evolução da Astronomia: Sistema Solar, galáxias, estrelas, exoplanetas e instrumento para pesquisa do 
Universo; 21. O homem e as viagens espaciais; 22.Teoria de Gaia; 23. Fósseis, solo: litosfera, uso, nutrientes do 
solo e seu aproveitamento; 24. Água: ciclo atmosférico: as funções vitais e naturais, ar e saúde humana; 
25.Velocidade média;26. Circuito elétrico; 27. Genética básica (1º e 2º lei de Mendel);28.Polialelia e grupos 
sanguíneos; 29. Herança ligada ao sexo. 
 
 

➢ PROFESSOR ADJ. SUB. DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - HISTORIA 
 

LINGUA PORTUGUESA:  
Leitura e interpretação de texto. Gêneros e tipos textuais. Níveis de linguagem. As funções da linguagem: 
Coesão e coerência. Intertextualidade. FONOLOGIA: Conceitos básicos - Classificação dos fonemas - Sílabas - 
Encontros Vocálicos - Encontros Consonantais - Dígrafos - Divisão silábica. ORTOGRAFIA: Conceitos básicos - 
O Alfabeto - Orientações ortográficas. ACENTUAÇÃO: Conceitos básicos - Acentuação tóxica - Acentuação 
gráfica - Os acentos - Aspectos genéricos das regras de acentuação - As regras básicas - As regras especiais - 
Hiatos - Ditongos - Formas verbais seguidas de pronomes - Acentos diferenciais. MORFOLOGIA: Estrutura e 
Formação das palavras - Conceitos básicos - Processos de formação das palavras - Derivação e Composição - 
Prefixos - Sufixos - Tipos de Composição - Estudo dos Verbos Regulares e Irregulares - Classe de Palavras. 
SINTAXE: Termos Essenciais da Oração - Termos Integrantes da Oração - Termos Acessórios da Oração - 
Período composto e as orações coordenadas. Orações subordinadas. - Sintaxe de Concordância - Sintaxe de 
Regência - Sintaxe de Colocação - Significação das palavras. Regência nominal e verbal. Concordância nominal e 
verbal. Funções e Empregos das palavras "que" e "se" - Sinais de Pontuação. PROBLEMAS GERAIS DA 
LÍNGUA CULTA: O uso do hífen - O uso da Crase - Interpretação e análise de Textos - Tipos de Comunicação: 
Descrição - Narração - Dissertação - Tipos de Discurso - Qualidades e defeitos de um texto - Coesão Textual. 
ESTILÍSTICA: Figuras de linguagem - Vícios de Linguagem. 
 
LEGISLAÇÃO:  

Lei Federal n° 8069/90- Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei Federal nº 9.394/96 - 
Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação nacional, Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs e Referenciais 
Curriculares Nacionais - RCNs e de legislação, com embasamento legal nas Leis Federais 10.709/03, 11.114/05, 
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11.274/06, 11.301/06 e 11.494/07, 11.645/08, 11.769/08, 12.287/10, 12.796/2013, Deliberações CEE 68/07 e 
73/08, EC 53/06, EC 59/09 e dos artigos 205 a 214 da CF/88. 
 
CONHECIMENTOS ESPECIFICOS: (15 questões) 
A Pré-História da Humanidade; Formação do aspecto social brasileiro; a apropriação da América pelos 
Europeus, formação da sociedade brasileira; a organização administrativa, a organização econômica e as formas 
de trabalho, a sociedade colonial, expansão territorial e das descobertas das minas, influência das ideologias 
liberais na História do Brasil e movimentos político-sociais no final do século XVIII, transformações ocorridas 
na Europa no início do século XIX e a vinda da Corte Portuguesa para o Brasil; Formação do Espaço Social 
Brasileiro Independente: a colonização da América – sistemas coloniais e Mercantilismo; movimentos de 
Independência; a organização do Estado brasileiro, movimentos populares e agitações político-sociais nas 
províncias, mudanças no panorama mundial e transformações socioeconômicas no Brasil, o Brasil do século XX, 
a Segunda República e a crise mundial, uma experiência democrática no Brasil – Deposição de Vargas e a Era de 
JK, o golpe de 1964 e a abertura democrática; O Estado nacional brasileiro na América Latina: o Estado 
brasileiro atual, os Estados nacionais na América Latina (semelhanças e diferenças), a formação dos Estados 
Nacionais liberais nos séculos XVIII e XIX nas Américas, a modernização dos Estados Republicanos na América 
Latina e suas manifestações; As novas relações econômicas e políticas – a Globalização e o Mercosul, as 
manifestações culturais da América Latina – ontem e hoje; a construção do Brasil contemporâneo na ordem 
internacional: transição do Feudalismo para o Capitalismo, potências europeias e a disputa pelas regiões 
produtoras de matéria-prima, consolidação do Capitalismo monopolista nos EUA e a crise mundial do 
liberalismo, os conflitos entre as grandes potências e a consolidação do Capitalismo monopolista no Brasil, 
governos militares na América e o processo de redemocratização, desenvolvimento brasileiro na atualidade, o 
Brasil no contexto do mundo atual. 
 
 

➢ PROFESSOR ADJ. SUB. DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - GEOGRAFIA 
 

LÍNGUA PORTUGUESA:  
Leitura e interpretação de texto. Gêneros e tipos textuais. Níveis de linguagem. As funções da linguagem: 
Coesão e coerência. Intertextualidade. FONOLOGIA: Conceitos básicos - Classificação dos fonemas - Sílabas - 
Encontros Vocálicos - Encontros Consonantais - Dígrafos - Divisão silábica. ORTOGRAFIA: Conceitos básicos - 
O Alfabeto - Orientações ortográficas. ACENTUAÇÃO: Conceitos básicos - Acentuação tóxica - Acentuação 
gráfica - Os acentos - Aspectos genéricos das regras de acentuação - As regras básicas - As regras especiais - 
Hiatos - Ditongos - Formas verbais seguidas de pronomes - Acentos diferenciais. MORFOLOGIA: Estrutura e 
Formação das palavras - Conceitos básicos - Processos de formação das palavras - Derivação e Composição - 
Prefixos - Sufixos - Tipos de Composição - Estudo dos Verbos Regulares e Irregulares - Classe de Palavras. 
SINTAXE: Termos Essenciais da Oração - Termos Integrantes da Oração - Termos Acessórios da Oração - 
Período composto e as orações coordenadas. Orações subordinadas. - Sintaxe de Concordância - Sintaxe de 
Regência - Sintaxe de Colocação - Significação das palavras. Regência nominal e verbal. Concordância nominal e 
verbal. Funções e Empregos das palavras "que" e "se" - Sinais de Pontuação. PROBLEMAS GERAIS DA 
LÍNGUA CULTA: O uso do hífen - O uso da Crase - Interpretação e análise de Textos - Tipos de Comunicação: 
Descrição - Narração - Dissertação - Tipos de Discurso - Qualidades e defeitos de um texto - Coesão Textual. 
ESTILÍSTICA: Figuras de linguagem - Vícios de Linguagem. 
 
LEGISLAÇÃO:  

Lei Federal n° 8069/90- Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei Federal nº 9.394/96 - 
Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação nacional, Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs e Referenciais 
Curriculares Nacionais - RCNs e de legislação, com embasamento legal nas Leis Federais 10.709/03, 11.114/05, 
11.274/06, 11.301/06 e 11.494/07, 11.645/08, 11.769/08, 12.287/10, 12.796/2013, Deliberações CEE 68/07 e 
73/08, EC 53/06, EC 59/09 e dos artigos 205 a 214 da CF/88. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:  
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As relações sociedade natureza no ensino da geografia; Os princípios e objetos de estudos da Ciência Geográfica 
e suas relações com a natureza; Sistemas econômicos do mundo atual; Globalização; As relações de produção, 
circulação, distribuição e consumo do comércio; As fases da industrialização mundial e brasileira; A produção 
de energia mundial e no Brasil; O processo da urbanização mundial e brasileiro; a relação campo / cidade e a 
relação com o meio ambiente; A produção agropecuária mundial e brasileira: População mundial e brasileira; A 
regionalização do território brasileiro; As regiões geoeconômicas brasileiras; O processo de ocupação do 
território brasileiro; A divisão político-administrativa e o planejamento da organização do território brasileiro; 
Os grandes conjuntos morfoclimáticos do Brasil e seu processo de utilização, conservação e degradação; Os 
recursos minerais do Brasil; Escala geológica do tempo; Aspectos físicos do Brasil (relevo, clima, vegetação, 
hidrografia); A questão ambiental (ecossistemas, impactos naturais e urbanos, poluição, movimentos e lutas em 
defesa do  meio ambiente). 
 
 

➢ PROFESSOR ADJ. SUB. DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - ARTE 
 

LÍNGUA PORTUGUESA:  
Leitura e interpretação de texto. Gêneros e tipos textuais. Níveis de linguagem. As funções da linguagem: 
Coesão e coerência. Intertextualidade. FONOLOGIA: Conceitos básicos - Classificação dos fonemas - Sílabas - 
Encontros Vocálicos - Encontros Consonantais - Dígrafos - Divisão silábica. ORTOGRAFIA: Conceitos básicos - 
O Alfabeto - Orientações ortográficas. ACENTUAÇÃO: Conceitos básicos - Acentuação tóxica - Acentuação 
gráfica - Os acentos - Aspectos genéricos das regras de acentuação - As regras básicas - As regras especiais - 
Hiatos - Ditongos - Formas verbais seguidas de pronomes - Acentos diferenciais. MORFOLOGIA: Estrutura e 
Formação das palavras - Conceitos básicos - Processos de formação das palavras - Derivação e Composição - 
Prefixos - Sufixos - Tipos de Composição - Estudo dos Verbos Regulares e Irregulares - Classe de Palavras. 
SINTAXE: Termos Essenciais da Oração - Termos Integrantes da Oração - Termos Acessórios da Oração - 
Período composto e as orações coordenadas. Orações subordinadas. - Sintaxe de Concordância - Sintaxe de 
Regência - Sintaxe de Colocação - Significação das palavras. Regência nominal e verbal. Concordância nominal e 
verbal. Funções e Empregos das palavras "que" e "se" - Sinais de Pontuação. PROBLEMAS GERAIS DA 
LÍNGUA CULTA: O uso do hífen - O uso da Crase - Interpretação e análise de Textos - Tipos de Comunicação: 
Descrição - Narração - Dissertação - Tipos de Discurso - Qualidades e defeitos de um texto - Coesão Textual. 
ESTILÍSTICA: Figuras de linguagem - Vícios de Linguagem. 
 
LEGISLAÇÃO:  

Lei Federal n° 8069/90- Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei Federal nº 9.394/96 - 
Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação nacional, Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs e Referenciais 
Curriculares Nacionais - RCNs e de legislação, com embasamento legal nas Leis Federais 10.709/03, 11.114/05, 
11.274/06, 11.301/06 e 11.494/07, 11.645/08, 11.769/08, 12.287/10, 12.796/2013, Deliberações CEE 68/07 e 
73/08, EC 53/06, EC 59/09 e dos artigos 205 a 214 da CF/88. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:  

História da arte no Brasil e no mundo; Conceito de Arte; Aspectos históricos pedagógicas do ensino de arte; O 
ensino de arte na escola; A tendência Idealista-Liberal; A tendência Realista-Progressista; As artes visuais; A 
dança; A música; O teatro; Volume; Linha; Textura; Cor; Luminosidade; Renascimento e seus grandes artistas; 
A arte indígena; A arte africana; Folclore; Barroco; A arte cristã Bizantina; As artes romana, egípcia e grega; Os 
movimentos artísticos no Brasil e no mundo a partir da pré-história até os dias atuais (objetos, danças, músicas, 
esculturas, ritmos, pinturas); A semana de arte moderna no Brasil; Os grandes artistas do mundo e do Brasil; O 
estudo da arte na ótica dos PCN´s. 
 
 

➢ PROFESSOR ADJ. SUB. DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – EDUCAÇÃO FÍSICA 
 

LÍNGUA PORTUGUESA:  
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Leitura e interpretação de texto. Gêneros e tipos textuais. Níveis de linguagem. As funções da linguagem: 
Coesão e coerência. Intertextualidade. FONOLOGIA: Conceitos básicos - Classificação dos fonemas - Sílabas - 
Encontros Vocálicos - Encontros Consonantais - Dígrafos - Divisão silábica. ORTOGRAFIA: Conceitos básicos - 
O Alfabeto - Orientações ortográficas. ACENTUAÇÃO: Conceitos básicos - Acentuação tóxica - Acentuação 
gráfica - Os acentos - Aspectos genéricos das regras de acentuação - As regras básicas - As regras especiais - 
Hiatos - Ditongos - Formas verbais seguidas de pronomes - Acentos diferenciais. MORFOLOGIA: Estrutura e 
Formação das palavras - Conceitos básicos - Processos de formação das palavras - Derivação e Composição - 
Prefixos - Sufixos - Tipos de Composição - Estudo dos Verbos Regulares e Irregulares - Classe de Palavras. 
SINTAXE: Termos Essenciais da Oração - Termos Integrantes da Oração - Termos Acessórios da Oração - 
Período composto e as orações coordenadas. Orações subordinadas. - Sintaxe de Concordância - Sintaxe de 
Regência - Sintaxe de Colocação - Significação das palavras. Regência nominal e verbal. Concordância nominal e 
verbal. Funções e Empregos das palavras "que" e "se" - Sinais de Pontuação. PROBLEMAS GERAIS DA 
LÍNGUA CULTA: O uso do hífen - O uso da Crase - Interpretação e análise de Textos - Tipos de Comunicação: 
Descrição - Narração - Dissertação - Tipos de Discurso - Qualidades e defeitos de um texto - Coesão Textual. 
ESTILÍSTICA: Figuras de linguagem - Vícios de Linguagem. 
 
LEGISLAÇÃO:  

Lei Federal n° 8069/90- Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei Federal nº 9.394/96 - 
Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação nacional, Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs e Referenciais 
Curriculares Nacionais - RCNs e de legislação, com embasamento legal nas Leis Federais 10.709/03, 11.114/05, 
11.274/06, 11.301/06 e 11.494/07, 11.645/08, 11.769/08, 12.287/10, 12.796/2013, Deliberações CEE 68/07 e 
73/08, EC 53/06, EC 59/09 e dos artigos 205 a 214 da CF/88. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:  

Cultura das Atividades Físicas/Movimento Humano (jogos, lutas, danças, ginásticas, esportes, lazer e 
recreação); Equipamento e Materiais (diferentes equipamentos e materiais e suas possibilidade de utilização na 
ação pedagógica). Atividade Física/Movimento Humano Saúde e Qualidade de Vida (aptidão física e aspectos 
preventivos e terapêuticos do exercício físico); Abordagens da Educação Física Escolar (Desenvolvimentista, 
Críticas, Psicomotora, Construtivista); Motricidade Humana (Lateralidade, Tonicidade, Orientação Espaço-
Temporal, Coordenação Global e Fina); Corporeidade (Esquema Corporal e Expressão Corporal). 
 

 
 
TABELA A – ENSINO MÉDIO 

CARGO PÚBLICO: AGENTE ADMINISTRATIVO, AUXILIAR EDUCACIONAL DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL/ENSINO FUNDAMENTAL, ESCRITURÁRIO, LEITURISTA, MONITOR EDUCACIONAL DE 
TRANSPORTE ESCOLAR 

 

➢ AGENTE ADMINISTRATIVO  
 
LINGUA PORTUGUESA:  

Leitura e interpretação de texto. Gêneros e tipos textuais. Níveis de linguagem. As funções da linguagem: 
Coesão e coerência. Intertextualidade. FONOLOGIA: Conceitos básicos - Classificação dos fonemas - Sílabas - 
Encontros Vocálicos - Encontros Consonantais - Dígrafos - Divisão silábica. ORTOGRAFIA: Conceitos básicos - 
O Alfabeto - Orientações ortográficas. ACENTUAÇÃO: Conceitos básicos - Acentuação tóxica - Acentuação 
gráfica - Os acentos - Aspectos genéricos das regras de acentuação - As regras básicas - As regras especiais - 
Hiatos - Ditongos - Formas verbais seguidas de pronomes - Acentos diferenciais. MORFOLOGIA: Estrutura e 
Formação das palavras - Conceitos básicos - Processos de formação das palavras - Derivação e Composição - 
Prefixos - Sufixos - Tipos de Composição - Estudo dos Verbos Regulares e Irregulares - Classe de Palavras. 
SINTAXE: Termos Essenciais da Oração - Termos Integrantes da Oração - Termos Acessórios da Oração - 
Período composto e as orações coordenadas. Orações subordinadas.- Sintaxe de Concordância - Sintaxe de 
Regência - Sintaxe de Colocação - Significação das palavras. Regência nominal e verbal. Concordância nominal e 
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verbal. Funções e Empregos das palavras "que" e "se" - Sinais de Pontuação. PROBLEMAS GERAIS DA 
LÍNGUA CULTA: O uso do hífen - O uso da Crase - Interpretação e análise de Textos - Tipos de Comunicação: 
Descrição - Narração - Dissertação - Tipos de Discurso - Qualidades e defeitos de um texto - Coesão Textual. 
ESTILÍSTICA: Figuras de linguagem - Vícios de Linguagem.   
 
MATEMÁTICA:  

Conjunto de números: naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais, operações, expressões (cálculo), problemas, 
raiz quadrada; MDC e MMC - cálculo - problemas; Porcentagem; Juros Simples; Regras de três simples e 
composta; Sistema de medidas: comprimento, superfície, massa, capacidade, tempo, volume; Sistema Monetário 
Nacional (Real); Equações: 1° e 2° graus; Inequações do 1° grau; Expressões Algébricas; Fração Algébrica. 
Números e álgebra: números reais; números complexos; sistemas lineares; matrizes e determinantes; 
progressão aritmética; progressão geométrica. Polinômios. Equações e inequações. Exponenciais, logarítmicas e 
modulares. Grandezas e medidas: medidas de área; medidas de volume; medidas de energia; trigonometria. 
Funções: função afim; função quadrática; função polinomial; função exponencial; função logarítmica; função 
trigonométrica; função modular. Geometrias: geometria plana; geometria espacial. Tratamento da informação: 

análise combinatória; estudo das probabilidades; estatística; matemática financeira. 
 
 
CONHECIMENTOS ESPECIFICOS:  

Conceitos básicos de Administração: Conceitos, funções básicas da administração: planejamento: tipos, 
organização, direção e controle Organização, Sistemas e Métodos: Sistemas administrativos, sistemas de 
informações gerenciais, Departamentalização, formulários, manuais administrativos, arranjo físico (layout), 
delegação, centralização e descentralização, Comunicação nas empresas: saber ouvir as pessoas, feedback e 
relacionamento interpessoal, comunicações formais e informais. Agenda e suas variantes. Atendimento ao 
cliente e ao telefone. 
Redação oficial: aspectos gerais, definição, formalidade e padronização. Comunicação oficial, concisão e clareza, 
editoração de textos, documentos oficiais, formas de tratamento. 
 
INFORMÁTICA: MS-Windows 7: conceito de pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área de trabalho, área de 
transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus, programas e aplicativos, interação com o 
conjunto de aplicativos MS-Office 2010. MS-Word 2010: estrutura básica dos documentos, edição e formatação 
de textos, cabeçalhos, parágrafos, fontes, colunas, marcadores simbólicos e numéricos, tabelas, impressão, 
controle de quebras e numeração de páginas, legendas, índices, inserção de objetos, campos predefinidos, caixas 
de texto. MS-Excel 2010: estrutura básica das planilhas, conceitos de células, linhas, colunas, pastas e gráficos, 
elaboração de tabelas e gráficos, uso de fórmulas, funções e macros, impressão, inserção de objetos, campos 
predefinidos, controle de quebras e numeração de páginas, obtenção de dados externos, classificação de dados. 
MS-PowerPoint 2010: estrutura básica das apresentações, conceitos de slides, anotações, régua, guias, 
cabeçalhos e rodapés, noções de edição e formatação de apresentações, inserção de objetos, numeração de 
páginas, botões de ação, animação e transição entre slides. Correio Eletrônico: uso de correio eletrônico, preparo 
e envio de mensagens, anexação de arquivos. Internet: Navegação Internet, conceitos de URL, links, sites, busca 
e impressão de páginas. 
 
 

➢ AUXULIAR EDUCACIONAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL/ENSINO FUNDAMENTAL 
 
LINGUA PORTUGUESA:  

Leitura e interpretação de texto. Gêneros e tipos textuais. Níveis de linguagem. As funções da linguagem: 
Coesão e coerência. Intertextualidade. FONOLOGIA: Conceitos básicos - Classificação dos fonemas - Sílabas - 
Encontros Vocálicos - Encontros Consonantais - Dígrafos - Divisão silábica. ORTOGRAFIA: Conceitos básicos - 
O Alfabeto - Orientações ortográficas. ACENTUAÇÃO: Conceitos básicos - Acentuação tóxica - Acentuação 
gráfica - Os acentos - Aspectos genéricos das regras de acentuação - As regras básicas - As regras especiais - 
Hiatos - Ditongos - Formas verbais seguidas de pronomes - Acentos diferenciais. MORFOLOGIA: Estrutura e 
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Formação das palavras - Conceitos básicos - Processos de formação das palavras - Derivação e Composição - 
Prefixos - Sufixos - Tipos de Composição - Estudo dos Verbos Regulares e Irregulares - Classe de Palavras. 
SINTAXE: Termos Essenciais da Oração - Termos Integrantes da Oração - Termos Acessórios da Oração - 
Período composto e as orações coordenadas. Orações subordinadas.- Sintaxe de Concordância - Sintaxe de 
Regência - Sintaxe de Colocação - Significação das palavras. Regência nominal e verbal. Concordância nominal e 
verbal. Funções e Empregos das palavras "que" e "se" - Sinais de Pontuação. PROBLEMAS GERAIS DA 
LÍNGUA CULTA: O uso do hífen - O uso da Crase - Interpretação e análise de Textos - Tipos de Comunicação: 
Descrição - Narração - Dissertação - Tipos de Discurso - Qualidades e defeitos de um texto - Coesão Textual. 
ESTILÍSTICA: Figuras de linguagem - Vícios de Linguagem.   
 
MATEMÁTICA:  

Conjunto de números: naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais, operações, expressões (cálculo), problemas, 
raiz quadrada; MDC e MMC - cálculo - problemas; Porcentagem; Juros Simples; Regras de três simples e 
composta; Sistema de medidas: comprimento, superfície, massa, capacidade, tempo, volume; Sistema Monetário 
Nacional (Real); Equações: 1° e 2° graus; Inequações do 1° grau; Expressões Algébricas; Fração Algébrica. 
Números e álgebra: números reais; números complexos; sistemas lineares; matrizes e determinantes; 
progressão aritmética; progressão geométrica. Polinômios. Equações e inequações. Exponenciais, logarítmicas e 
modulares. Grandezas e medidas: medidas de área; medidas de volume; medidas de energia; trigonometria. 
Funções: função afim; função quadrática; função polinomial; função exponencial; função logarítmica; função 
trigonométrica; função modular. Geometrias: geometria plana; geometria espacial. Tratamento da informação: 

análise combinatória; estudo das probabilidades; estatística; matemática financeira. 
 
CONHECIMENTO ESPECÍFICO:  

Lei Federal n° 8.069/90 (ECA); Livro I: Título I - Das Disposições Preliminares; Título II - Capítulo I - Do Direito 
à vida e à saúde; Capítulo II - Do direito à liberdade, ao respeito e à dignidade; Capítulo IV - Do direito à 
educação, à cultura, ao esporte e ao lazer; A educação infantil e saúde; Cuidados essenciais: Higiene da criança 
(banho, dentes e trocas de fraldas); Educação Alimentar; Rotinas de atendimento à criança (proteção, sono, 
repouso e banho de sol), Instituição de educação infantil, tríade: comunidade, educadores e família, 
conhecimentos básicos de saúde infantil e primeiro socorros. 
 
 

➢ ESCRITURÁRIO  
 
LINGUA PORTUGUESA:  

Leitura e interpretação de texto. Gêneros e tipos textuais. Níveis de linguagem. As funções da linguagem: 
Coesão e coerência. Intertextualidade. FONOLOGIA: Conceitos básicos - Classificação dos fonemas - Sílabas - 
Encontros Vocálicos - Encontros Consonantais - Dígrafos - Divisão silábica. ORTOGRAFIA: Conceitos básicos - 
O Alfabeto - Orientações ortográficas. ACENTUAÇÃO: Conceitos básicos - Acentuação tóxica - Acentuação 
gráfica - Os acentos - Aspectos genéricos das regras de acentuação - As regras básicas - As regras especiais - 
Hiatos - Ditongos - Formas verbais seguidas de pronomes - Acentos diferenciais. MORFOLOGIA: Estrutura e 
Formação das palavras - Conceitos básicos - Processos de formação das palavras - Derivação e Composição - 
Prefixos - Sufixos - Tipos de Composição - Estudo dos Verbos Regulares e Irregulares - Classe de Palavras. 
SINTAXE: Termos Essenciais da Oração - Termos Integrantes da Oração - Termos Acessórios da Oração - 
Período composto e as orações coordenadas. Orações subordinadas.- Sintaxe de Concordância - Sintaxe de 
Regência - Sintaxe de Colocação - Significação das palavras. Regência nominal e verbal. Concordância nominal e 
verbal. Funções e Empregos das palavras "que" e "se" - Sinais de Pontuação. PROBLEMAS GERAIS DA 
LÍNGUA CULTA: O uso do hífen - O uso da Crase - Interpretação e análise de Textos - Tipos de Comunicação: 
Descrição - Narração - Dissertação - Tipos de Discurso - Qualidades e defeitos de um texto - Coesão Textual. 
ESTILÍSTICA: Figuras de linguagem - Vícios de Linguagem.   
 
MATEMÁTICA:  
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Conjunto de números: naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais, operações, expressões (cálculo), problemas, 
raiz quadrada; MDC e MMC - cálculo - problemas; Porcentagem; Juros Simples; Regras de três simples e 
composta; Sistema de medidas: comprimento, superfície, massa, capacidade, tempo, volume; Sistema Monetário 
Nacional (Real); Equações: 1° e 2° graus; Inequações do 1° grau; Expressões Algébricas; Fração Algébrica. 
Números e álgebra: números reais; números complexos; sistemas lineares; matrizes e determinantes; 
progressão aritmética; progressão geométrica. Polinômios. Equações e inequações. Exponenciais, logarítmicas e 
modulares. Grandezas e medidas: medidas de área; medidas de volume; medidas de energia; trigonometria. 
Funções: função afim; função quadrática; função polinomial; função exponencial; função logarítmica; função 
trigonométrica; função modular. Geometrias: geometria plana; geometria espacial. Tratamento da informação: 

análise combinatória; estudo das probabilidades; estatística; matemática financeira. 
 
CONHECIMENTOS ESPECIFICOS:  

- Conceitos e classificação dos Serviços Públicos; Normas Constitucionais pertinentes aos Servidores Públicos: 
acessibilidade aos cargos, funções e empregos públicos, concurso público, estabilidade, exercício de mandatos 
eletivos, demissão, responsabilidades dos servidores, etc.; Conceitos básicos de licitações; Lei Orgânica do 
Município de Fernando Prestes atualizada; Técnicas Legislativas. 
 
CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA 1. Sistema Operacional Windows 7. 2. Microsoft Word 2010: Edição 
e formatação de textos. 3. Microsoft Excel 2010: Elaboração, cálculos e manipulação de tabelas e gráficos. 4. 
Internet Explorer 11 e Microsoft Outlook 2010: Navegação na Internet e Correio Eletrônico. 
 
 

➢ LEITURISTA  
 
LINGUA PORTUGUESA:  

Leitura e interpretação de texto. Gêneros e tipos textuais. Níveis de linguagem. As funções da linguagem: 
Coesão e coerência. Intertextualidade. FONOLOGIA: Conceitos básicos - Classificação dos fonemas - Sílabas - 
Encontros Vocálicos - Encontros Consonantais - Dígrafos - Divisão silábica. ORTOGRAFIA: Conceitos básicos - 
O Alfabeto - Orientações ortográficas. ACENTUAÇÃO: Conceitos básicos - Acentuação tóxica - Acentuação 
gráfica - Os acentos - Aspectos genéricos das regras de acentuação - As regras básicas - As regras especiais - 
Hiatos - Ditongos - Formas verbais seguidas de pronomes - Acentos diferenciais. MORFOLOGIA: Estrutura e 
Formação das palavras - Conceitos básicos - Processos de formação das palavras - Derivação e Composição - 
Prefixos - Sufixos - Tipos de Composição - Estudo dos Verbos Regulares e Irregulares - Classe de Palavras. 
SINTAXE: Termos Essenciais da Oração - Termos Integrantes da Oração - Termos Acessórios da Oração - 
Período composto e as orações coordenadas. Orações subordinadas.- Sintaxe de Concordância - Sintaxe de 
Regência - Sintaxe de Colocação - Significação das palavras. Regência nominal e verbal. Concordância nominal e 
verbal. Funções e Empregos das palavras "que" e "se" - Sinais de Pontuação. PROBLEMAS GERAIS DA 
LÍNGUA CULTA: O uso do hífen - O uso da Crase - Interpretação e análise de Textos - Tipos de Comunicação: 
Descrição - Narração - Dissertação - Tipos de Discurso - Qualidades e defeitos de um texto - Coesão Textual. 
ESTILÍSTICA: Figuras de linguagem - Vícios de Linguagem.   
 
MATEMÁTICA:  

Conjunto de números: naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais, operações, expressões (cálculo), problemas, 
raiz quadrada; MDC e MMC - cálculo - problemas; Porcentagem; Juros Simples; Regras de três simples e 
composta; Sistema de medidas: comprimento, superfície, massa, capacidade, tempo, volume; Sistema Monetário 
Nacional (Real); Equações: 1° e 2° graus; Inequações do 1° grau; Expressões Algébricas; Fração Algébrica. 
Números e álgebra: números reais; números complexos; sistemas lineares; matrizes e determinantes; 
progressão aritmética; progressão geométrica. Polinômios. Equações e inequações. Exponenciais, logarítmicas e 
modulares. Grandezas e medidas: medidas de área; medidas de volume; medidas de energia; trigonometria. 
Funções: função afim; função quadrática; função polinomial; função exponencial; função logarítmica; função 
trigonométrica; função modular. Geometrias: geometria plana; geometria espacial. Tratamento da informação: 

análise combinatória; estudo das probabilidades; estatística; matemática financeira. 
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CONHECIMENTOS ESPECIFICOS/INFORMÁTICA:  

INFORMÁTICA: Word 2007, Excel 2007, Windows XP, PowerPoint 2007; Interface Windows; Atalhos do 
Windows, Atalhos do Office; Extensão de arquivos do Office; Procedimentos para execução de tarefas no 
Windows XP, Word 2007 e Excel 2007; Recursos de escrita para o Word 2007; Formatação de arquivos em Word 
2007 e Excel 2007; Criação de Apresentações utilizando o PowerPoint 2007. Área de Trabalho do PowerPoint 
2007; Inserção de figuras, textos e vídeos; Utilização de temas para apresentação no PowerPoint 2007; 
Tratamento de figuras no PowerPoint 2007. 

 
ATUALIDADES:  

Questões relacionadas a fatos políticos, econômicos e sociais, nacionais e internacionais, ocorridos a 
partir de primeiro de janeiro de 2017, divulgados na mídia local e/ou nacional. 
 

➢ MONITOR EDUCACIONAL DO TRANPORTE ESCOLAR 
 
LINGUA PORTUGUESA:  

Leitura e interpretação de texto. Gêneros e tipos textuais. Níveis de linguagem. As funções da linguagem: 
Coesão e coerência. Intertextualidade. FONOLOGIA: Conceitos básicos - Classificação dos fonemas - Sílabas - 
Encontros Vocálicos - Encontros Consonantais - Dígrafos - Divisão silábica. ORTOGRAFIA: Conceitos básicos - 
O Alfabeto - Orientações ortográficas. ACENTUAÇÃO: Conceitos básicos - Acentuação tóxica - Acentuação 
gráfica - Os acentos - Aspectos genéricos das regras de acentuação - As regras básicas - As regras especiais - 
Hiatos - Ditongos - Formas verbais seguidas de pronomes - Acentos diferenciais. MORFOLOGIA: Estrutura e 
Formação das palavras - Conceitos básicos - Processos de formação das palavras - Derivação e Composição - 
Prefixos - Sufixos - Tipos de Composição - Estudo dos Verbos Regulares e Irregulares - Classe de Palavras. 
SINTAXE: Termos Essenciais da Oração - Termos Integrantes da Oração - Termos Acessórios da Oração - 
Período composto e as orações coordenadas. Orações subordinadas.- Sintaxe de Concordância - Sintaxe de 
Regência - Sintaxe de Colocação - Significação das palavras. Regência nominal e verbal. Concordância nominal e 
verbal. Funções e Empregos das palavras "que" e "se" - Sinais de Pontuação. PROBLEMAS GERAIS DA 
LÍNGUA CULTA: O uso do hífen - O uso da Crase - Interpretação e análise de Textos - Tipos de Comunicação: 
Descrição - Narração - Dissertação - Tipos de Discurso - Qualidades e defeitos de um texto - Coesão Textual. 
ESTILÍSTICA: Figuras de linguagem - Vícios de Linguagem.   
 
MATEMÁTICA:  

Conjunto de números: naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais, operações, expressões (cálculo), problemas, 
raiz quadrada; MDC e MMC - cálculo - problemas; Porcentagem; Juros Simples; Regras de três simples e 
composta; Sistema de medidas: comprimento, superfície, massa, capacidade, tempo, volume; Sistema Monetário 
Nacional (Real); Equações: 1° e 2° graus; Inequações do 1° grau; Expressões Algébricas; Fração Algébrica. 
Números e álgebra: números reais; números complexos; sistemas lineares; matrizes e determinantes; 
progressão aritmética; progressão geométrica. Polinômios. Equações e inequações. Exponenciais, logarítmicas e 
modulares. Grandezas e medidas: medidas de área; medidas de volume; medidas de energia; trigonometria. 
Funções: função afim; função quadrática; função polinomial; função exponencial; função logarítmica; função 
trigonométrica; função modular. Geometrias: geometria plana; geometria espacial. Tratamento da informação: 

análise combinatória; estudo das probabilidades; estatística; matemática financeira. 
 
CONHECIMENTOS ESPECIFICO:  

LEI FEDERAL Nº 8069 DE 13/07/90 - "Estatuto da Criança e do Adolescente", Noções básicas de trânsito, 
Noções básicas de alimentação, Noções sobre higiene e saúde infantil, Noções básicas de preservação da 
natureza, Primeiros socorros, Doenças comuns e contagiosas e sua prevenção, Noções básicas do 
comportamento como servidor público, Noções de Segurança na escola, na casa e nos passeios, Noções sobre 
desenvolvimento geral da criança: motor, social, emocional e intelectual, Noções de relacionamento com o 
público em especial pais e servidores, Noções Básicas de Trânsito.  
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TABELA A – ENSINO FUNDAMENTAL 
CARGO PÚBLICO: RECEPCIONISTA 
 

➢ RECEPCIONISTA 
 
LINGUA PORTUGUESA:  

Análise e Interpretação de Textos; Alfabeto da Língua Portuguesa; Ordem Alfabética; Ordenação de Frases; 
Ortografia; Divisão Silábica e Classificação quanto ao número de sílabas; Frases:- Interrogativa – Exclamativa – 
Afirmativa – Negativa; Classes de Palavras: substantivo adjetivo, preposição, conjunção, advérbio, verbo, 
pronome, numeral, interjeição e artigo Comparação de palavras entre si: Sinônimos e Antônimos; Fonema; 
Acentuação Gráfica; Sinais de Pontuação; Concordância dos Nomes (substantivos) e dos Verbos; Regência 
Nominal; Regência Verbal; Uso da Crase; Colocação dos pronomes nas frases; Termos Essenciais da Oração 
(Sujeito e Predicado). 
 
MATEMÁTICA  

Conjunto dos números naturais: quatro operações fundamentais – resolução de problemas sobre as quatro 
operações; Sistema de numeração decimal: números até bilhão; Noções de: dúzia, arroba, metade, dobro, triplo, 
um quarto ou quarta parte, um terço ou terça parte; Medidas de: comprimento, superfície, massa, capacidade e 
tempo – transformações – problemas; Número decimal: operações. Sistema Monetário Nacional – Real; 
Perímetro e área de quadrado e retângulo; Operações com frações; Operações com números decimais. 
 
CONHECIMENTOS ESPECIFICOS  

Conceitos, funções básicas da administração: planejamento: tipos, organização, direção e controle; Organização, 
Comunicação nas empresas: saber ouvir as pessoas, feedback e relacionamento interpessoal, comunicações 
formais e informais. Agenda e suas variantes. Atendimento ao cliente e ao telefone. Redação oficial: aspectos 
gerais, definição, formalidade e padronização. Comunicação oficial, concisão e clareza, editoração de textos, 
documentos oficiais, formas de tratamento. Serviços e rotinas de protocolo, expedição e arquivo; classificação de 
documentos e correspondências; correspondência oficial; processos administrativos: formação, autuação e 
tramitação; gestão de material e controle de estoques e almoxarifado; organização administrativa dos serviços 
da Prefeitura: finalidades dos órgãos; qualidade no atendimento ao público; a imagem da instituição, a imagem 
profissional, sigilo e postura;  
 
INFORMÁTICA:  
Word 2007, Excel 2007, Windows XP, PowerPoint 2007; Interface Windows; Atalhos do Windows, Atalhos do 
Office; Extensão de arquivos do Office; Procedimentos para execução de tarefas no Windows XP, Word 2007 e 
Excel 2007; Recursos de escrita para o Word 2007; Formatação de arquivos em Word 2007 e Excel 2007; Criação 
de Apresentações utilizando o PowerPoint 2007. Área de Trabalho do PowerPoint 2007; Inserção de figuras, 
textos e vídeos; Utilização de temas para apresentação no PowerPoint 2007; Tratamento de figuras no 
PowerPoint 2007. 
 
 
TABELA B – ENSINO FUNDAMENTAL 
CARGO PÚBLICO: ELETRICISTA, EXECUTOR DE SERVIÇOS GERAIS, MOTORISTA, MOTORISTA DE 
AMBULÂNCIA, OPERADOR DE MÁQUINAS, TRATORISTA 
 

➢ ELETRICISTA 
 
LINGUA PORTUGUESA:  

Análise e Interpretação de Textos; Alfabeto da Língua Portuguesa; Ordem Alfabética; Ordenação de Frases; 
Ortografia; Divisão Silábica e Classificação quanto ao número de sílabas; Frases:- Interrogativa – Exclamativa – 
Afirmativa – Negativa; Classes de Palavras: substantivo adjetivo, preposição, conjunção, advérbio, verbo, 
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pronome, numeral, interjeição e artigo Comparação de palavras entre si: Sinônimos e Antônimos; Fonema; 
Acentuação Gráfica; Sinais de Pontuação; Concordância dos Nomes (substantivos) e dos Verbos; Regência 
Nominal; Regência Verbal; Uso da Crase; Colocação dos pronomes nas frases; Termos Essenciais da Oração 
(Sujeito e Predicado). 
 
MATEMÁTICA  

Conjunto dos números naturais: quatro operações fundamentais – resolução de problemas sobre as quatro 
operações; Sistema de numeração decimal: números até bilhão; Noções de: dúzia, arroba, metade, dobro, triplo, 
um quarto ou quarta parte, um terço ou terça parte; Medidas de: comprimento, superfície, massa, capacidade e 
tempo – transformações – problemas; Número decimal: operações. Sistema Monetário Nacional – Real; 
Perímetro e área de quadrado e retângulo; Operações com frações; Operações com números decimais. 
 
CONHECIMENTOS ESPECIFICOS  

1 - Fundamentos da eletricidade: - noções sobre a constituição da matéria; noções sobre a energia elétrica; 
potência elétrica; tensão elétrica; Corrente elétrica CC e CA; definição de resistência elétrica; geradores; motores 
de transformadores. 2 - Materiais elétricos: - conhecimentos dos principais tipos de condutores elétricos (fios e 
cabos), ampacidade dos condutores de acordo com sua bitola; principais tipos de condutores; eletrodutos, 
noções sobre dispositivos de comandos e proteção, Disjuntores; Fusíveis Diazed e NH, Chaves seccionadoras 
NH, Contatores, Relés Fotoelétricos individual e coletivo; Dispositivo Residual DR, Relés temporizados; 
Principais tipos de lâmpadas (incandescentes, halôgenas, fluorescentes e demais lâmpadas de descarga elétrica); 
conhecimento, finalidade e manuseio de ferramentas, alicates, chaves de fendas, chave Philips, guincho portátil 
para tração de rede de distribuição de energia elétrica, serra-copo, escadas; noções sobre instrumentos de 
medição multímetros, alicates volt-amperimétricos e luxímeros. 3 - Instalações elétricas: - ligação de lâmpadas e 
interruptores simples e paralelo, ligação de tomadas, ligação de reatores de lâmpadas fluorescentes, vapor de 
mercúrio, vapor de sódio e vapor metálico; noções sobre ligação de motores através de chave de partida direta, 
estrela triângulo, compensadora e de partida suave com soft-start e inversor de frequência. 4 - Noções sobre 
equipamentos de segurança de uso individual e coletivo e primeiros socorros 
 
 

➢ EXECUTOR DE SERVIÇOS GERAIS 
 
LINGUA PORTUGUESA:  

Análise e Interpretação de Textos; Alfabeto da Língua Portuguesa; Ordem Alfabética; Ordenação de Frases; 
Ortografia; Divisão Silábica e Classificação quanto ao número de sílabas; Frases:- Interrogativa – Exclamativa – 
Afirmativa – Negativa; Classes de Palavras: substantivo adjetivo, preposição, conjunção, advérbio, verbo, 
pronome, numeral, interjeição e artigo Comparação de palavras entre si: Sinônimos e Antônimos; Fonema; 
Acentuação Gráfica; Sinais de Pontuação; Concordância dos Nomes (substantivos) e dos Verbos; Regência 
Nominal; Regência Verbal; Uso da Crase; Colocação dos pronomes nas frases; Termos Essenciais da Oração 
(Sujeito e Predicado). 
 
MATEMÁTICA  

Conjunto dos números naturais: quatro operações fundamentais – resolução de problemas sobre as quatro 
operações; Sistema de numeração decimal: números até bilhão; Noções de: dúzia, arroba, metade, dobro, triplo, 
um quarto ou quarta parte, um terço ou terça parte; Medidas de: comprimento, superfície, massa, capacidade e 
tempo – transformações – problemas; Número decimal: operações. Sistema Monetário Nacional – Real; 
Perímetro e área de quadrado e retângulo; Operações com frações; Operações com números decimais. 
 
CONHECIMENTOS ESPECIFICOS  

Noções de limpeza e higiene; Destinação do lixo; Produtos apropriados para limpeza de: pisos, paredes, vasos 

sanitários, azulejos, etc.; Conhecimentos e uso dos utensílios de trabalho braçal; Noções de Hierarquia; Preparo 
e distribuição de café, chá, suco, etc..; Limpeza interna e externa de prédios, banheiros, escolas, bem como de 
móveis e utensílios. Varrição de superfícies diversas; Noções de Segurança no Trabalho; Conhecimento e uso de 
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ferramentas: enxada, foice, pé de cabra, pá, lima, vassoura, escovão, outros; Carregamento e descarregamento 
de terra, areia e entulhos em caminhões; Conservação de ferramentas diversas; Carregamento e empilhamento 
de tijolos, blocos, telhas; Uso de carriolas e similares; Abertura de valas com utilização de ferramentas manuais; 
Limpeza de veículos e máquinas; Carregamento e descarregamento de objetos como: madeiras, móveis, 
maquinários. 
 
 

➢ MOTORISTA 
 
LINGUA PORTUGUESA:  

Análise e Interpretação de Textos; Alfabeto da Língua Portuguesa; Ordem Alfabética; Ordenação de Frases; 
Ortografia; Divisão Silábica e Classificação quanto ao número de sílabas; Frases:- Interrogativa – Exclamativa – 
Afirmativa – Negativa; Classes de Palavras: substantivo adjetivo, preposição, conjunção, advérbio, verbo, 
pronome, numeral, interjeição e artigo Comparação de palavras entre si: Sinônimos e Antônimos; Fonema; 
Acentuação Gráfica; Sinais de Pontuação; Concordância dos Nomes (substantivos) e dos Verbos; Regência 
Nominal; Regência Verbal; Uso da Crase; Colocação dos pronomes nas frases; Termos Essenciais da Oração 
(Sujeito e Predicado). 
 
MATEMÁTICA  

Conjunto dos números naturais: quatro operações fundamentais – resolução de problemas sobre as quatro 
operações; Sistema de numeração decimal: números até bilhão; Noções de: dúzia, arroba, metade, dobro, triplo, 
um quarto ou quarta parte, um terço ou terça parte; Medidas de: comprimento, superfície, massa, capacidade e 
tempo – transformações – problemas; Número decimal: operações. Sistema Monetário Nacional – Real; 
Perímetro e área de quadrado e retângulo; Operações com frações; Operações com números decimais. 
 
CONHECIMENTOS ESPECIFICOS:  
Legislação e Regras de Circulação: Legislação e Sinalização de Trânsito; Normas gerais de circulação e conduta; Sinalização 
de Trânsito; Direção defensiva; Primeiros Socorros; Proteção ao Meio Ambiente; Cidadania; Noções de mecânica básica de 
autos; Código de Trânsito Brasileiro e seus Anexos, Decreto nº 62.127 de 16/01/68 e Decreto nº 2.327 de 23/09/97.  
 

PRÁTICA DE DIREÇÃO VEICULAR:  

Condução e operação veicular das diversas espécies compatíveis com a categoria exigida; Manobras internas e 
externas; Conhecimentos e uso dos instrumentos do painel de comando e outros disponíveis nos veículos da 
espécie; Manutenção do veículo e segurança; Carregamento e descarregamento de materiais, inclusive com 
basculamento.  
 
 

➢ MOTORISTA DE AMBULÂNCIA  
 
LINGUA PORTUGUESA:  

Análise e Interpretação de Textos; Alfabeto da Língua Portuguesa; Ordem Alfabética; Ordenação de Frases; 
Ortografia; Divisão Silábica e Classificação quanto ao número de sílabas; Frases:- Interrogativa – Exclamativa – 
Afirmativa – Negativa; Classes de Palavras: substantivo adjetivo, preposição, conjunção, advérbio, verbo, 
pronome, numeral, interjeição e artigo Comparação de palavras entre si: Sinônimos e Antônimos; Fonema; 
Acentuação Gráfica; Sinais de Pontuação; Concordância dos Nomes (substantivos) e dos Verbos; Regência 
Nominal; Regência Verbal; Uso da Crase; Colocação dos pronomes nas frases; Termos Essenciais da Oração 
(Sujeito e Predicado). 
 
MATEMÁTICA  

Conjunto dos números naturais: quatro operações fundamentais – resolução de problemas sobre as quatro 
operações; Sistema de numeração decimal: números até bilhão; Noções de: dúzia, arroba, metade, dobro, triplo, 
um quarto ou quarta parte, um terço ou terça parte; Medidas de: comprimento, superfície, massa, capacidade e 
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tempo – transformações – problemas; Número decimal: operações. Sistema Monetário Nacional – Real; 
Perímetro e área de quadrado e retângulo; Operações com frações; Operações com números decimais. 
 
CONHECIMENOS ESPECIFICOS:  

Legislação e Regras de Circulação: Legislação e Sinalização de Trânsito; Normas gerais de circulação e 
conduta; Sinalização de Trânsito; Direção defensiva; Primeiros Socorros; Proteção ao Meio Ambiente; 
Cidadania; Noções de mecânica básica de autos; Código de Trânsito Brasileiro e seus Anexos, Decreto 
nº 62.127 de 16/01/68 e Decreto nº 2.327 de 23/09/97; Portaria nº 2048/GM do Ministério da Saúde, 
de 05/11/2002 - Aprova o Regulamento Técnico dos Sistemas Estaduais de Urgência e Emergência. 
Código de Transito Brasileiro; PHTLS; Segurança na cena e biossegurança; ABCD do Trauma; PHTLS 
última edição. 
 
PRÁTICA DE DIREÇÃO VEICULAR: Condução e operação veicular das diversas espécies 
compatíveis com a categoria exigida; Manobras internas e externas; Conhecimentos e uso dos 
instrumentos do painel de comando e outros disponíveis nos veículos da espécie; Manutenção do 
veículo e segurança; Carregamento e descarregamento de materiais, inclusive com basculamento.  
 

➢ OPERADOR DE MÁQUINAS 
 
LINGUA PORTUGUESA:  

Análise e Interpretação de Textos; Alfabeto da Língua Portuguesa; Ordem Alfabética; Ordenação de Frases; 
Ortografia; Divisão Silábica e Classificação quanto ao número de sílabas; Frases:- Interrogativa – Exclamativa – 
Afirmativa – Negativa; Classes de Palavras: substantivo adjetivo, preposição, conjunção, advérbio, verbo, 
pronome, numeral, interjeição e artigo Comparação de palavras entre si: Sinônimos e Antônimos; Fonema; 
Acentuação Gráfica; Sinais de Pontuação; Concordância dos Nomes (substantivos) e dos Verbos; Regência 
Nominal; Regência Verbal; Uso da Crase; Colocação dos pronomes nas frases; Termos Essenciais da Oração 
(Sujeito e Predicado). 
 
MATEMÁTICA  

Conjunto dos números naturais: quatro operações fundamentais – resolução de problemas sobre as quatro 
operações; Sistema de numeração decimal: números até bilhão; Noções de: dúzia, arroba, metade, dobro, triplo, 
um quarto ou quarta parte, um terço ou terça parte; Medidas de: comprimento, superfície, massa, capacidade e 
tempo – transformações – problemas; Número decimal: operações. Sistema Monetário Nacional – Real; 
Perímetro e área de quadrado e retângulo; Operações com frações; Operações com números decimais. 
 
CONHECIMENTOS ESPECIFICOS:  

Legislação e Regras de Circulação: Legislação e Sinalização de Trânsito; Normas gerais de circulação e conduta; 
Sinalização de Trânsito; Direção defensiva; Primeiros Socorros; Proteção ao Meio Ambiente; Cidadania; Noções 
de mecânica básica de autos; Código de Trânsito Brasileiro e seus Anexos, Decreto nº 62.127 de 16/01/68 e 
Decreto nº 2.327 de 23/09/97.  
 

PRÁTICA DE OPERAÇÃO VEICULAR: Condução de veículos da espécie; Manobras; Conhecimentos sobre os 
instrumentos do painel de comando; Manutenção do veículo; Direção e operação veicular de máquinas leves e 
pesadas motorizadas e não motorizadas. 
 

➢ TRATORISTAS 
 
LINGUA PORTUGUESA:  

Análise e Interpretação de Textos; Alfabeto da Língua Portuguesa; Ordem Alfabética; Ordenação de Frases; 
Ortografia; Divisão Silábica e Classificação quanto ao número de sílabas; Frases:- Interrogativa – Exclamativa – 
Afirmativa – Negativa; Classes de Palavras: substantivo adjetivo, preposição, conjunção, advérbio, verbo, 
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pronome, numeral, interjeição e artigo Comparação de palavras entre si: Sinônimos e Antônimos; Fonema; 
Acentuação Gráfica; Sinais de Pontuação; Concordância dos Nomes (substantivos) e dos Verbos; Regência 
Nominal; Regência Verbal; Uso da Crase; Colocação dos pronomes nas frases; Termos Essenciais da Oração 
(Sujeito e Predicado). 
 
MATEMÁTICA  

Conjunto dos números naturais: quatro operações fundamentais – resolução de problemas sobre as quatro 
operações; Sistema de numeração decimal: números até bilhão; Noções de: dúzia, arroba, metade, dobro, triplo, 
um quarto ou quarta parte, um terço ou terça parte; Medidas de: comprimento, superfície, massa, capacidade e 
tempo – transformações – problemas; Número decimal: operações. Sistema Monetário Nacional – Real; 
Perímetro e área de quadrado e retângulo; Operações com frações; Operações com números decimais. 
 
CONHECIMENTOS ESPECIFICOS:  

Legislação e Regras de Circulação: Legislação e Sinalização de Trânsito; Normas gerais de circulação e conduta; 
Sinalização de Trânsito; Direção defensiva; Primeiros Socorros; Proteção ao Meio Ambiente; Cidadania; Noções 
de mecânica básica de autos; Código de Trânsito Brasileiro e seus Anexos, Decreto nº 62.127 de 16/01/68 e 
Decreto nº 2.327 de 23/09/97; Portaria nº 2048/GM do Ministério da Saúde, de 05/11/2002 - Aprova o 
Regulamento Técnico dos Sistemas Estaduais de Urgência e Emergência. Código de Transito Brasileiro; PHTLS; 
Segurança na cena e biossegurança; ABCD do Trauma; PHTLS última edição. 
 

PRÁTICA DE OPERAÇÃO VEICULAR: Condução de veículos da espécie; Manobras; Conhecimentos sobre os 
instrumentos do painel de comando; Manutenção do veículo; Direção e operação veicular de máquinas leves e 
pesadas motorizadas e não motorizadas. 
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ANEXO III 

 
 

MODELO DE FORMULÁRIO PARA SOLICITAÇÃO DE CONDIÇÕES 
ESPECIAIS DE REALIZAÇÃO DE PROVA 

 
REQUISIÇÃO 

 
À Comissão  
 
Eu _____________________________________, de identidade nº ______________,inscrito neste 
Concurso Público sob o número de inscrição _______,como candidato ao Cargo de 
_______________,do Item 1.2 deste Edital, solicito as seguintes condições especiais de provas pelo 
motivo abaixo descrito:  
( )Mãe com criança em estágio de amamentação.  
( )Deficiência física.  
( ) Outro:____________________________________ 
 
CONDIÇÕES SOLICITADAS E FUNDAMENTOS DA SOLICITAÇÃO  
 
(Indique materiais, equipamentos, espaço físico e outras necessidades (use o verso se necessário).  
 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________ 
 
 
_____________________________, _________de ___________________________de __________ 
 
 
_______________________________________________ 
Assinatura do Candidato 
 
INSTRUÇÕES: 
O Candidato deverá:  
 
*Preencher em letra de forma ou digitar a requisição.  
*Apresentar fundamentação das necessidades destas condições.  
 
Atenção: O desrespeito a qualquer uma das instruções acima resultará no indeferimento da 
requisição. A não apresentação do devido esclarecimento no anexo acima não descaracteriza o 
candidato como PPD, mas não o autoriza receber nenhuma forma de tratamento diferenciado. 
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ANEXO IV 

 
MODELO DE PROCURAÇÃO 

 
 

PROCURAÇÃO 
 

 
Eu________________________________________________ RG n°____________________ 

residente e domiciliado 

na Rua__________________________________ n° _________, complemento _____ no 

Bairro__________________da cidade de _______________________________________ NOMEIO 

E CONSTITUO o Sr (a) _____________________________________________________________ 

RG n°_____________ com o meu procurador com poderes específicos para realizar 

inscrições/interpor recursos para o cargo de _________________________ no Concurso Público -

Edital nº 001/2018 realizado pela SAWABONA CONCURSOS. 

 
 
 
EM: ___________________, _______DE___________DE 2018. 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________ 
ASSINATURA DO CANDIDATO 
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ANEXO V 
 

FORMULÁRIO DE ENTREGA DE TÍTULOS 
Dados do candidato: 

NOME:  

INSCRIÇÃO:  RG:  

CARGO PÚBLICO:  

TELEFONE:  CELULAR:  

 
Relação de Documentos entregues  

Títulos 
Assinale com 

um X 
Número de 

Folhas 

a) Doutorado na área específica do cargo pretendido: 
Diploma registrado ou certificado e histórico escolar de conclusão do curso de pós-graduação “strictu-sensu”, com o 
reconhecimento da instituição de ensino superior no Ministério da Educação. 

  

b) Mestrado na área específica do cargo pretendido: 
Diploma registrado ou certificado e histórico escolar de conclusão do curso de pós-graduação “strictu-sensu”, com o 
reconhecimento da instituição de ensino superior no Ministério da Educação. 

  

c) Especialização na área específica do cargo pretendido: 
Certificado e histórico escolar de conclusão de curso de pós- graduação “lato-sensu”, com carga horária mínima de 
360 horas, oferecido por instituição de educação superior credenciada pelo Ministério da Educação. 

  

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

Tabapuã, __________ de _______________________ de 2.018. 
 
 
   

Assinatura do candidato  Assinatura do Responsável p/ recebimento 

 
Dados do candidato: 

NOME:  

INSCRIÇÃO:  RG:  

CARGO PÚBLICO:  

TELEFONE:  CELULAR:  

 
 
Relação de Documentos entregues  

Títulos 
Assinale com 

um X 
Número de 

Folhas 

a) Doutorado na área específica do cargo pretendido: 
Diploma registrado ou certificado e histórico escolar de conclusão do curso de pós-graduação “strictu-sensu”, com o 
reconhecimento da instituição de ensino superior no Ministério da Educação. 

  

b) Mestrado na área específica do cargo pretendido: 
Diploma registrado ou certificado e histórico escolar de conclusão do curso de pós-graduação “strictu-sensu”, com o 
reconhecimento da instituição de ensino superior no Ministério da Educação. 

  

c) Especialização na área específica do cargo pretendido: 
Certificado e histórico escolar de conclusão de curso de pós- graduação “lato-sensu”, com carga horária mínima de 
360 horas, oferecido por instituição de educação superior credenciada pelo Ministério da Educação. 

  

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

Tabapuã, __________ de _______________________ de 2.018. 
 
   

Assinatura do candidato  Assinatura do Responsável p/ recebimento 

 


