PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPINA
Av. Um, nº 106 - Centro - Itirapina - SP - CEP. 13530-000 - CP: 46
CNPJ: 46.313.714/0001-50 - Inscr. Estadual: 384.070.017.115
FONE (19) 3575-9000 FAX (19) 3575-9021

EDITAL DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2014

A Prefeitura Municipal de Itirapina, Estado de São Paulo, torna pública a retificação parcial do Edital do
Concurso Público n.º 001/2014 de 10 de outubro de 2014, publicado na imprensa local e na sede da Prefeitura,
RETIFICANDO:
No item 1.2.3
- As exigências complementares no ato da posse do emprego público TÉCNICO DE IMOBILIZAÇÃO DE GESSO, que
passa a ser a seguinte: Nível de Ensino Médio Completo, curso técnico profissionalizante e qualificação legal (registro
na ASTEGO – Associação Brasileira dos Técnicos de Imobilização Ortopédica) ou profissionais de Enfermagem com
registro no COREN e capacitados através de cursos específicos (Resolução COFEN nº 422/2012).
No item 1.2.4
- emprego público de Médico Plantonista Clínico de Urgência e Emergência, onde se lê: Venc. Mensal R$ 1.175,00,
leia-se: Venc. Mensal R$ 5.875,00, sendo 5 plantões de 12 horas no valor de 1.175,00 cada plantão.
- no cargo Professor Assistente de Educação Básica I e II e, Infantil, onde se lê: Venc. Mensal R$ 1.545,00, leia-se: R$
1.535,00.
O item 2.1.7
Os candidatos não poderão se inscrever para mais de um emprego público, exceto os candidatos que se inscreverem
para Médico Clínico Geral, Professor de Educação Infantil e Professor Assistente de Educação Básica I e II e, Infantil,
considerando que estas são as únicas provas previstas para o horário das 14h30min.
O item 8.1
LOCAL - DIA - HORÁRIO - As provas serão realizadas no dia 30 de novembro de 2014, nos horários descritos abaixo,
em locais a serem divulgados por meio de Edital próprio que será afixado no local de costume da Prefeitura, por meio
de jornal com circulação no município e do site www.consesp.com.br, com antecedência mínima de 3 (três) dias. As
provas práticas serão realizadas em data, locais e horários a serem divulgados por meio do Edital que publicará o
resultado das provas objetivas (escritas).
8h00
Agente Comunitário de Saúde – Jardim dos Indaiás
Agente Comunitário de Saúde – Jardim Nova Itirapina
Agente de Saúde
Assistente em Administração
Assistente Social
Auxiliar Administrativo
Auxiliar de Cozinha
Auxiliar de Creche
Auxiliar de Enfermagem
Auxiliar de Farmácia
Caixa I
Cirurgião Dentista
Contador II
Cozinheira
Eletricista
Encanador
Enfermeiro II
Enfermeiro Programa Saúde da Família
Engenheiro Civil II
Farmacêutico II
Fiscal de Obras
Fiscal de Tributos
Fisioterapeuta
Fonoaudiólogo

14h30
Médico Clínico Geral
Professor Assistente de Educação Básica I e II e, Infantil
Professor de Educação Infantil

Instrutor de Informática
Leiturista
Lixeiro
Mecânico
Médico Cardiologista
Médico Ginecologista/ Obstetra
Médico Pediatra
Médico Plantonista Clínico de Urgência e Emergência
Médico Programa Saúde da Família II
Médico Radiologista
Monitor de Alunos
Motorista
Motorista de Ambulância
Motorista de Transporte Coletivo
Nutricionista II
Operador de Estação de Tratamento de Água e
Efluentes
Operador de Máquina de Terraplenagem
Operador de Poço de Abastecimento de Água
Pedreiro
Porteiro
Procurador II
Professor de Educação Básica I
Professor de Educação Básica II - Artes
Professor de Educação Básica II - Ciências
Professor de Educação Básica II – Educação Física
Professor de Educação Básica II – Geografia
Professor de Educação Básica II – História
Professor de Educação Básica II - Inglês
Professor de Educação Básica II - Matemática
Professor de Educação Básica II – Português
Professor de Educação Especial
Psicólogo
Recepcionista
Secretario Escolar
Servente de Escola
Servente de Lavanderia
Servente de Limpeza
Servente de Limpeza Pública
Servente Geral
Técnico de Enfermagem
Técnico de Esportes
Técnico de Imobilização de Gesso
Técnico de Raio X
Técnico de Segurança do Trabalho
Telefonista
Terapeuta Ocupacional
Tratorista
Vigia de Escola
Vigia Geral

No ANEXO III
- o conteúdo programático de Conhecimentos Específicos dos empregos públicos PROFESSOR DE EDUCAÇÃO
BÁSICA II – CIÊNCIAS e PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – MATEMÁTICA, passam a ter as seguintes
redações:
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – CIÊNCIAS Ecologia: populações comunidades e ecossistemas; energia
nos ecossistemas; cadeias e teias alimentares; pirâmides ecológicas; relações ecológicas, ciclos dos nutrientes;
formações fitogeográficas do Brasil. Seres vivos: classificação dos seres vivos; evolução; principais grupos de animais
e plantas, sua classificação, morfologia e fisiologia; características gerais dos reinos fungi; protista e monera; Citologia
e genética: Tipos de células; estrutura da célula; membrana plasmática; citoplasma e organelas celulares; o núcleo
celular e o material genético; herança mendeliana; grupos sanguíneos; Mecânica: grandezas físicas, MRU (movimento
retilíneo uniforme) e MRUV (movimento retilíneo uniformemente variado); forças; peso, massa e gravidade; pressão;
astronomia. Óptica, ondulatória e termologia: a luz; lentes e espelhos; refração e reflexão; o som, propagação do
som; características das ondas sonoras; calor e temperatura; transferência de calor; isolantes térmicos; dilatação dos
corpos; Eletricidade e magnetismo: cargas elétricas; eletrização dos corpos; tensão, corrente, potencia e
resistividade elétrica; circuitos elétricos; associação de resistores; imãs e bobinas. Química: matéria; conservação da

matéria; fenômenos físicos e fenômenos químicos; substância pura e mistura; substâncias simples e compostas;
teorias atômicas; tabela periódica; elementos químicos; isótopos, isóbaros e isótonos; reações químicas; funções
inorgânicas; Ensino de ciências: porque ensinar ciências?; construtivismo e ensino de ciências; modelo de mudança
conceitual; historia e filosofia da ciência; temas transversais; relações ciência-tecnologia-sociedade-ambiente (CTSA).
Parâmetros curriculares Nacionais: Terceiro e quarto ciclos do ensino fundamental: Temas Transversais.
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – MATEMÁTICA 1. Aritmética e Conjuntos: Os conjuntos numéricos
(naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais); operações básicas, propriedades, divisibilidade, contagem e princípio
multiplicativo. Proporcionalidade. 2. Álgebra: Equações de 1º e 2º graus; funções elementares, suas representações
gráficas e aplicações: lineares, quadráticas, exponenciais, logarítmicas e trigonométricas; progressões aritméticas e
geométricas; polinômios; números complexos; matrizes, sistemas lineares e aplicações na informática; fundamentos de
matemática financeira. 3. Espaço e Forma: Geometria plana, plantas e mapas; geometria espacial; geometria métrica;
geometria analítica. 4. Tratamento de Dados: Fundamentos de estatística; análise combinatória e probabilidade;
análise e interpretação de informações expressas em gráficos e tabelas; Parâmetros Curriculares Nacionais para o
Ensino Fundamental (Matemática).
INCLUINDO o item 7.1.1
7.1.1-

O candidato que se inscrever para mais de um emprego público cuja prova será de provas com valoração de
títulos deverá entregar os títulos em envelopes separados, não sendo considerados, em hipótese alguma, os
títulos apresentados para cargo diferente daquele descrito no envelope.

E EXCLUINDO o emprego público de TÉCNICO DE ESPORTES.
Os candidatos inscritos em razão da presente retificação terão o direito de requerer a devolução do valor
recolhido, através de requerimento que deverá ser protocolado na sede da Prefeitura Municipal de Itirapina – SP, até o
último dia de inscrição, no horário das 8h às 11h e das 13h às 16h, indicando o número da agência, conta corrente e
banco a ser realizado o depósito de restituição.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Itirapina – SP, 21 de outubro de 2014.

Engº José Maria Candido
Prefeito

