PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPINA – SÃO PAULO
EDITAL 001/2015

O MUNICÍPIO DE ITIRAPINA, Estado de São Paulo, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno,
inscrito no CNPJ/MF sob n. 46.313.714/0001-50, neste ato representado pelo Prefeito JOSÉ
MARIA CÂNDIDO, tendo em vista o disposto no artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, torna
público a abertura das inscrições para o Concurso Público de provas para provimento de cargos
VAGOS, que vierem a vagar ou vagas que forem criadas durante o prazo de validade do concurso,
no quadro de servidores do MUNICÍPIO DE ITIRAPINA – SP, com sede na Avenida 01, nº 106,
Centro, (19) 3575-9000, ITIRAPINA – SP, regido de acordo com as Instruções Especiais que ficam
fazendo parte integrante desse Edital, com inscrições no período de 30 de novembro de 2015 a
14 de dezembro de 2015.
O Concurso Público reger-se-á exclusivamente pelas disposições contidas neste edital,
Constituição Federal, Lei nº 2.694/2014.
DAS VAGAS
As vagas destinam-se aos cargos/funções, abaixo delineadas, e deverão ser preenchidas por
candidatos que disponham da escolaridade mínima informada no presente Edital, de acordo
com o cargo/função a que pretendem concorrer:
CARGO

Nº DE
VAGAS

AGENTE
COMUNITÁRIO
DA SAÚDE – JD.
NOVA ITIRAPINA

01

FISCAL DE OBRAS

01

FISCAL DE
TRIBUTOS

02

LIXEIRO

01

MÉDICO
PLANTONISTA
CLÍNICO DE
URGÊNCIA E
EMERGÊNCIA
MOTORISTA DE
TRANSPORTE
COLETIVO
OPERADOR DE
MÁQUINA DE
TERRAPLENAGEM
PROFESSOR DE
EDUCAÇÃO
BÁSICA II - ARTES

01

02

02

01

REQUISITOS

Ensino Médio
Completo
Ensino de Nível
Médio Completo
Ensino de Nível
Médio Completo
Ensino Fundamental I
(5º completo)
Ensino Superior em
Medicina + registro
Órgão de Classe
Ensino de Nível
Médio + CNH na
Categoria “D”
Ensino Fundamental II
(9º ano completo) +
CNH na Categoria “D”
Curso
superior,
licenciatura
de
graduação plena, com

JORNADA
HORAS/
SEMANAL

VENCIMENT
O BASE

TAXA DE
INSCRIÇÃ
O

40h

R$920,00

R$50,00

40h

R$970,00

R$50,00

40h

R$970,00

R$50,00

40h

R$907,00

R$30,00

60 horas
mensais,
sendo 5
plantões de
12 horas no
mês

R$5.875,00

R$80,00

40h

R$1.230,00

R$50,00

40h

R$1.389,00

R$50,00

24h

R$1.630,00

R$50,00
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TRATORISTA

02

MÉDICO
ORTOPEDISTRA

01

habilitação específica
em área própria ou
formação superior em
área correspondente
e complementação
nos
termos
da
legislação vigente.
Ensino Fundamental II
(9º ano completo) +
CNH na Categoria “C”
Ensino Superior em
Medicina + registro
Órgão de Classe

40h

R$1.176,00

R$50,00

20h

R$ 4.260,00

R$ 80,00

O Concurso Público será regido pelas instruções a seguir:
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
1.1 - O presente Concurso Público será regido pelas instruções especiais constantes do presente
Edital elaborado em conformidade com os ditames das Legislações Federal e Municipal vigente
e pelas normas cabíveis que vierem a surgir.
1.2 - Os cargos, as quantidades de vagas e os valores das inscrições encontram-se no Anexo I do
presente Edital.
1.3 - As atribuições que caracterizam cada cargo estão descritas no Anexo II do presente Edital.
1.4 - O Concurso Público compreenderá a aplicação de Prova Escrita Objetiva de caráter
classificatório e eliminatório.
1.5 – LOCAL – DIA-HORÁRIO - As provas serão realizadas na data provável do dia 17 de janeiro
de 2016, nos horários e locais a serem divulgados através de Edital próprio de convocação que
será afixado no local de costume da Prefeitura, através de jornais da Região e dos sites
www.institutoexcelenciapr.com.br e http://www.itirapina.sp.gov.br/ com antecedência mínima
de 3 (três) dias.
1.6 - É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos,
editais e comunicados referentes a este concurso e/ou a divulgação desses documentos no
quadro de avisos da Prefeitura do Município de Itirapina - SP, localizada na Avenida 01, 106 Centro, Itirapina - SP, em jornal local com circulação no município e na Internet, nos endereços
eletrônicos http://www.itirapina.sp.gov.br/ e www.institutoexcelenciapr.com.br.
1.7 - Todos os horários referenciados neste edital terão por base o horário oficial de Brasília/DF.
2 - DAS INSCRIÇÕES:
2.1 - Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá inteirar-se deste Edital e certificar-se de
que preenche ou preencherá conforme o caso, até o ato da nomeação, todos os requisitos
exigidos para provimento do cargo, sendo que, todos os atos inerentes a este Concurso Público
serão exclusivamente realizados pela internet no site da empresa organizadora:
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a) Em hipótese alguma será devolvido o valor pago com inscrição realizada de forma
incorreta.
b) Em hipótese alguma serão aceitos pedidos de alteração de opção referente ao cargo,
c) Em hipótese alguma será aceita transferência de inscrição entre pessoas, alterações de
locais de realização de provas e alteração da inscrição do concorrente na condição de
ampla concorrência para a condição de portador de deficiência, ou outra qualquer.
2.2 - São condições para nomeação:
2.2.1 - Ser brasileiro nato ou naturalizado, ou gozar das prerrogativas previstas no artigo 12 da
Constituição Federal e demais disposições de leis, no caso de estrangeiro;
2.2.2 - Ter no mínimo 18 (dezoito) anos completos, até a data da nomeação;
2.2.3 - Estar quite com o Serviço Militar, para candidatos do sexo masculino, que deverá ser
comprovado através de certidão expedida pelo órgão competente;
2.2.4 - Estar em gozo dos seus direitos civis e políticos;
2.2.5 - Estar quite com a Justiça Eleitoral, que deverá ser comprovado através de certidão
emitida pelo órgão competente;
2.2.6 - Não registrar antecedentes criminais, que deverá ser comprovado através de certidão
expedida pela Secretaria de Segurança Pública;
2.2.7 - Não ter sido exonerado a bem do serviço público ou justa causa (Federal, Estadual, ou
Municipal) em consequência de processo administrativo;
2.2.8 - Possuir os requisitos exigidos para as atividades do cargo;
2.2.9 - Possuir inscrição no órgão de classe competente se aplicável, nos termos da legislação
pertinente.
2.3 - A apresentação dos documentos comprobatórios das condições exigidas no subitem 2.2
será feita no ato da nomeação. A não apresentação é fator de cancelamento de todos os efeitos
da inscrição.
2.4 - O candidato deverá ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo,
bem como não ser portador de deficiência incompatível com o exercício das atividades que
competem ao cargo.
2.5 - Para efetuar a inscrição, o candidato deverá proceder na seguinte forma:
2.5.1- Acessar o site da empresa organizadora do concurso www.institutoexcelenciapr.com.br
no período das 17:00h do dia 30 de novembro de 2015 até às 12:00h do dia 14 de dezembro de
2015.
2.5.2 - Localizar o link destinado a este concurso identificado pelo nome do Município de
Itirapina - SP e acessar o Formulário de inscrição on-line.
2.5.3 - Preencher corretamente o Formulário de Inscrição, conferir todos os dados preenchidos
e seguir os procedimentos dados no site até a impressão do boleto bancário.
2.5.4 - Imprimir o boleto bancário e efetuar o pagamento em qualquer agência da rede bancária
até o prazo de vencimento.
2.5.5 - O acompanhamento da confirmação da inscrição pode ser feito através do mesmo site
na "Menu de Candidato".
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2.5.6 - O candidato cuja inscrição não for confirmada, e pago de acordo com as instruções,
deverá entrar em contato com a organizadora do concurso através de e-mail ou telefone
constante no site da empresa organizadora do concurso, após o prazo de 05 dias.
2.5.7 - O comprovante de Inscrição é o boleto bancário devidamente quitado.
2.6 - O Município de Itirapina-SP e a empresa Instituto Excelência Ltda – ME, não se
responsabilizarão por solicitação de inscrição não recebida por motivos de ordem técnica dos
computadores, falhas de comunicação, congestionamentos das linhas de comunicação, bem
como outros fatores que impossibilitem a transferência de dados. Assim é recomendável que o
candidato realize sua inscrição e respectivo pagamento com a devida antecedência.
2.7 - Após as 12:00h do dia 14 de dezembro de 2015 não será possível acessar o formulário de
inscrição.
2.8 - O pagamento do valor da inscrição deverá ser realizado até o dia 14 de dezembro de 2015.
2.9 - É vedada a transferência do valor pago a título de inscrição para terceiros, assim como a
transferência da inscrição para outros cargos do Concurso, ou ainda para outros Concursos.
2.10 - Não serão aceitas inscrições por via postal, condicional e/ou extemporânea.
2.11 - Não será aceito, como pagamento do valor da inscrição, comprovante de agendamento
bancário ou depósito bancário.
2.12 - O candidato que desejar concorrer à vaga reservada para portadores de deficiência
deverá, obrigatoriamente, no ato da inscrição, informar em campo específico do Formulário de
Inscrição online, e proceder conforme estabelecido no item 4 deste Edital.
2.13 - Não haverá devolução do valor de inscrição, salvo no caso de cancelamento do certame.
2.14 - O candidato que preencher incorretamente seu Formulário de Inscrição ou que fizer
qualquer declaração falsa, inexata ou, ainda, que não possa satisfazer todas as condições
estabelecidas no Edital, terá sua inscrição cancelada, tendo, em consequência, anulados todos
os atos decorrentes dela, mesmo que aprovado nas provas e exames, ainda que o fato seja
constatado posteriormente.
2.14.1 - O candidato responde civil, criminal e administrativamente pelas informações prestadas
no Formulário de Inscrição.
2.15 - Erros referentes a nome, documento de identidade ou data de nascimento, deverão ser
alterados pelo próprio candidato no menu do candidato no site da empresa.
2.16 - Verificando-se, a qualquer tempo, o recebimento de inscrição que não atenda a todos os
requisitos exigidos, será ela cancelada.
2.17 - Os candidatos não poderão se inscrever para mais de um cargo, sob sua responsabilidade
se se inscreverem, cientes de que não haverá a possibilidade de reembolso do valor pago com
a título de taxa de inscrição.
3 - DAS ISENÇÕES:
3.1 - Não haverá isenção total ou parcial do valor da taxa de inscrição.
4 - DO CANDIDATO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA:
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4.1 Em cumprimento ao disposto no art. 37, inciso VIII, da Constituição Federal, no Decreto
Federal nº 3.298/99, será reservado o percentual de 5% (cinco por cento) das vagas que vierem
a surgir no prazo de validade do concurso.
4.2 Consideram–se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias
relacionadas no artigo 4º do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações, e na Súmula 377 do
Superior Tribunal de Justiça – STJ.
4.3 As pessoas com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no Decreto
Federal nº 3.298/99, particularmente em seu artigo 40, participarão do Concurso em igualdade
de condições com os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação
e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de aplicação das provas, e à nota mínima
exigida para aprovação.
Os benefícios previstos no referido artigo, §§ 1º e 2º, deverão ser requeridos no Formulário de
Inscrição online no campo específico, durante o período das inscrições destinados a estes, e
após realizada a inscrição enviar via Sedex ou Aviso de Recebimento (AR), à empresa Instituto
Excelência Ltda - Me, considerando, para este efeito, a data da postagem.
4.4 O candidato deverá declarar, quando da inscrição, ser pessoa com deficiência, especificandoa no Formulário de Inscrição, e que deseja concorrer às vagas reservadas, e enviar laudo médico
comprovando a deficiência conforme (ANEXO IV), no período do dia 30 de novembro de 2015 a
04 de dezembro de 2015.
4.5 Será considerando, para este efeito, somente laudos enviados dentro do prazo e com os
documentos a seguir:
a) Laudo Médico (original ou cópia autenticada) expedido no prazo máximo de 03 (três ) meses
antes do término das inscrições, atestando a espécie e o grau ou nível de deficiência, com
expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID,
bem como a provável causa da deficiência, contendo a assinatura e o carimbo do número do
CRM do médico responsável por sua emissão; anexando ao Laudo Médico as seguintes
informações: nome completo, número do documento de identidade (RG), número do CPF e
nome do Concurso Público;
b) O candidato com deficiência visual, que necessitar de prova especial em Braille ou Ampliada
ou Leitura de sua prova, além do envio da documentação indicada na letra “a” deste item,
deverá encaminhar solicitação por escrito, dentro do prazo previsto, especificando o tipo de
deficiência;
c) O candidato com deficiência auditiva, que necessitar do atendimento do Intérprete de Língua
Brasileira de Sinais, além do envio da documentação indicada na letra “a” deste item, deverá
encaminhar solicitação por escrito;
d) O candidato com deficiência física, que necessitar de atendimento especial, além do envio da
documentação indicada na letra “a” deste item, deverá solicitar, por escrito, mobiliário
adaptado e espaços adequados para a realização da prova, designação de fiscal para auxiliar no
manuseio das provas dissertativas (quando houver) e transcrição das respostas, salas de fácil
acesso, banheiros adaptados para cadeira de rodas etc., especificando o tipo de deficiência.
e) O candidato com deficiência que necessitar de tempo adicional para realização das provas,
além do envio da documentação indicada na letra “a” deste item, deverá encaminhar solicitação
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com justificativa acompanhada de parecer emitido por especialista da área de sua deficiência,
dentro do prazo de envio do laudo.
4.6 Aos deficientes visuais (cegos) que solicitarem prova especial em Braille serão oferecidas
provas nesse sistema e suas respostas deverão ser transcritas também em Braille. Os referidos
candidatos deverão levar para esse fim, no dia da aplicação da prova, reglete e punção,
podendo, ainda, utilizar-se de soroban.
4.7 Aos deficientes visuais (baixa visão) que solicitarem prova especial Ampliada serão
oferecidas provas nesse sistema.
4.7.1 Sua prova Ampliada será em fonte 24.
4.8 O candidato que encaminhar laudo médico, de acordo com o especificado no item 4.5 letra
“a”, e que, não tenha indicado no ato da inscrição se deseja concorrer às vagas reservadas,
automaticamente será considerado como “concorrendo às vagas reservadas”.
4.9. Os candidatos que, dentro do período das inscrições, não atenderem aos dispositivos
mencionados no item 4 deste Capítulo e seus subitens serão considerados como pessoas sem
deficiência, seja qual for o motivo alegado, bem como poderão não ter as condições especiais
atendidas.
4.10. O candidato que declarar ser deficiente deverá:
4.10.1 Estar ciente das atribuições do Cargo pretendido e que, no caso de vir a exercê-lo, estará
sujeito à avaliação pelo desempenho dessas atribuições, para fins de habilitação durante o
estágio probatório.
4.10.2 Informar se deseja concorrer às vagas reservadas aos candidatos com deficiência.
4.11 O candidato com deficiência que não realizar a inscrição conforme instruções constantes
deste Capítulo não poderá interpor recurso administrativo em favor de sua condição.
4.12 O candidato com deficiência, se classificado na forma deste Edital, além de figurar na lista
de classificação geral, terá seu nome constante da lista específica de candidatos com deficiência.
4.13 O candidato com deficiência aprovado no Concurso Público, quando convocado, deverá,
munido de documento de identidade original, submeter-se à avaliação a ser realizada pela Junta
Médica do Município de Itirapina-SP ou por ela credenciada, objetivando verificar se a
deficiência se enquadra na previsão do artigo 4º e seus incisos do Decreto Federal nº 3.298/99
e suas alterações, e na Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), observadas as seguintes
disposições:
4.14 A avaliação de que trata este item, de caráter terminativo, será realizada por equipe
prevista pelo artigo 43 do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações.
4.15 A avaliação ficará condicionada à apresentação, pelo candidato, de documento de
identidade original e terá por base o Laudo Médico encaminhado no período das inscrições,
conforme item 4 deste Capítulo, atestando a espécie e o grau ou nível de deficiência, com
expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID,
bem como a provável causa da deficiência.
4.16 Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a
ausência do candidato com deficiência à avaliação.
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4.17 Se a deficiência do candidato não se enquadrar na previsão do art. 4º e seus incisos do
Decreto Federal nº 3.298/1999 e suas alterações, na Súmula 377 STJ ele será classificado em
igualdade de condições com os demais candidatos.
4.18 Não caberá recurso contra decisão proferida pela Junta Médica do Município de Itirapina
e/ou por ela credenciada.
4.19 A não observância, pelo candidato, de qualquer das disposições deste Capítulo implicará a
perda do direito a ser nomeado para as vagas reservadas aos candidatos com deficiência.
4.20. O laudo médico apresentado terá validade somente para este Concurso Público e não será
devolvido.
4.21 O candidato com deficiência, depois de nomeado, será acompanhado por Equipe
Multiprofissional, que avaliará a compatibilidade entre as atribuições do Cargo e a sua
deficiência durante o estágio probatório.
4.22 Será exonerado o candidato com deficiência que, no decorrer do estágio probatório, tiver
verificada a incompatibilidade de sua deficiência com as atribuições do Cargo.
4.23 Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a
concessão de readaptação ou aposentadoria por invalidez.
4.24 As candidatas lactantes que desejarem, amamentar durante a realização da Prova, deverá
enviar solicitação via correios para Organizadora, para o endereço citado no Anexo IV.
5 - DA PROVA ESCRITA OBJETIVA:
5.1. - A avaliação será realizada com base em instrumentos que mensuram as habilidades e
conhecimentos exigidos pelo cargo conforme indicação do Anexo I: Prova Escrita Objetiva de
Conhecimentos Básicos (POCB) esta compreendendo questões de Língua portuguesa,
matemática, e de Conhecimentos Específicos (POCE).
5.1.1 - O programa relativo à prova de conhecimentos básicos e específicos é o estabelecido no
Anexo III do presente Edital.
5.1.2 - Serão atribuídos 4,0 (quatro) pontos às questões de conhecimentos específicos e 3,0
(três) pontos as demais questões. Considerando-se habilitados os candidatos que obtiverem
nota igual ou superior a 50 (cinquenta) pontos.
5.1.2.1 - As Provas Escritas Objetivas desenvolver-se-ão em forma de testes, através de questões
de múltipla escolha, com 4 (quatro) alternativas para respostas, sendo apenas 01 (uma) a
alternativa correta.
5.1.2.2 - Os pontos relativos às questões eventualmente anuladas serão atribuídos a todos os
candidatos presentes à prova.
5.1.3 - A duração das provas será de 3 (três) horas, já incluído o tempo para preenchimento da
folha de resposta.
CARGO
POCB
POCE
AVALIAÇÃO
10 Português
10 Conhecimentos
AGENTE COMUNITÁRIO DA
05 Matemática
POCB+POCE
SAÚDE – JD. NOVA ITIRAPINA
Específicos
05 Atualidades
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FISCAL DE OBRAS
FISCAL DE TRIBUTOS
LIXEIRO
MÉDICO PLANTONISTA
CLÍNICO DE URGÊNCIA E
EMERGÊNCIA
MOTORISTA DE TRANSPORTE
COLETIVO
OPERADOR DE MÁQUINA DE
TERRAPLENAGEM
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO
BÁSICA II - ARTES

TRATORISTA

MÉDICO ORTOPEDISTA

10 Português
10 Matemática
10 Português
10 Matemática
10 Português
10 Matemática

10 Conhecimentos
Específicos
10 Conhecimentos
Específicos
10 Conhecimentos
Específicos

15 Português
05 Atualidades

10 Conhecimentos
Específicos

POCB+POCE

10 Conhecimentos
Específicos

POCB+POCE+PPR

10 Conhecimentos
Específicos

POCB+POCE+PPR

10 Conhecimentos
Específicos

POCB+POCE+PTI

10 Conhecimentos
Específicos

POCB+POCE+PPR

10 Conhecimentos
Específicos

POCB+POCE

10 Português
05 Matemática
05 Atualidades
10 Português
05 Matemática
05 Atualidades
10 Português
05 Matemática
05 Atualidades
10 Português
05 Matemática
05 Atualidades
15 Português
05 Atualidades

POCB+POCE
POCB+POCE
POCB + POCE

LEGENDA (FORMAS DE AVALIAÇÃO):
POCB - Prova Escrita Objetiva de Conhecimentos Básicos;
POCE - Prova Escrita Objetiva Conhecimentos Específicos;
PTI - Prova de Títulos
PPR – Prova Pratica
6 - DA EXECUÇÃO DA PROVA ESCRITA OBJETIVA:
6.1 - A convocação para a Prova Escrita Objetiva será afixada no quadro de avisos da Prefeitura
do
Município,
e
divulgada
nos
sites
www.institutoexcelenciapr.com.br
e
http://www.itirapina.sp.gov.br a partir do dia 12 de janeiro de 2016, contendo informações
quanto ao horário e local de realização da prova.
6.2 - Os candidatos deverão comparecer ao local de realização da prova, pelo menos 01 (uma)
hora antes da hora designada para a abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição,
caneta esferográfica azul ou preta, e um dos documentos de identidade original com foto:
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6.2.1 - Original de um dos seguintes documentos de identificação com foto, conforme o caso:
Cédula de Identidade (RG), Carteira de Órgão ou Conselho de Classe; ou Carteira de Trabalho e
Previdência Social (CTPS) ou Certificado de Alistamento Militar ou Carteira Nacional de
Habilitação expedida nos termos da Lei Federal n° 9.503/97 ou Passaporte.
6.2.1.1 - Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir, com clareza,
a identificação do candidato.
6.3 - Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário
estabelecido para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos
documentos hábeis previstos no tem 6.2.
6.4 - Durante a prova não será permitida comunicação entre os candidatos ou pessoa estranha
ao Concurso Público, bem como consulta de nenhuma espécie a livros, revistas ou folhetos, nem
uso de máquina calculadora, celulares ou qualquer outro aparelho eletrônico.
6.5 - Os candidatos deverão manter seus celulares e outros aparelhos eletrônicos desligados,
enquanto permanecerem no recinto de realização da prova, sob pena de exclusão sumária do
certame.
6.6 - O candidato não poderá ausentar-se da sala ou local de prova, salvo em caso de extrema
necessidade, desde que acompanhado por Fiscal Credenciado e autorizado pelo Fiscal da Sala.
6.7 - As instruções dadas pelos Fiscais, assim como as contidas na prova, deverão ser respeitadas
pelos candidatos.
6.8 - O Cartão de Respostas será identificado, em campo específico, pelo próprio candidato com
sua assinatura.
6.9 - As respostas deverão ser assinaladas pelos candidatos com caneta esferográfica azul ou
preta, devendo ser preenchidos totalmente o espaço e não apenas grafado com ´´X``.
6.10 - Não serão computadas questões não assinaladas, questões que contenham mais de uma
resposta (mesmo que uma delas esteja correta), emendas ou rasuras, ainda que legíveis, ou
ainda aquelas respondidas a lápis.
6.11 - Não haverá, em hipótese alguma, substituição das Folhas de Respostas.
6.12 - A duração da prova será de 3 (três) horas, já incluído o tempo para preenchimento da
Folha de Resposta.
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6.13 - O candidato só poderá retirar-se do local de aplicação da prova, após 01 (uma) hora do
início da mesma, devendo entregar ao Fiscal da Sala o Caderno de Prova e o respectivo Cartão
de Resposta, ambos devidamente identificados pelo nome e assinatura do candidato; em
hipótese alguma o candidato poderá levar o Caderno de Prova.
6.13.1 - Será permitido, entretanto ao candidato transcrever o espelho da prova realizada em
espaço destacável disponibilizado no caderno de Provas.
6.13.2 - O Caderno de Prova será disponibilizado pela empresa organizadora no site
www.institutoexcelenciapr.com.br , através do link específico do concurso.
6.13.3 - Encerrada as Provas, os cadernos de provas deverão ser acondicionados em envelopes
de segurança e lacrados em sala, na presença de no mínimo 03 (três) candidatos, devidamente
identificados na ata de sala.
6.13.4 - Os cartões de respostas também deverão ser entregues pela empresa responsável pelo
concurso à Administração Pública, em envelope lacrado, a fim de que também sejam arquivados
no Departamento de Recursos Humanos.
6.14 - Será automaticamente excluído do concurso o candidato que não devolver o Cartão de
Respostas.
6.15 - Não haverá, em hipótese alguma, segunda chamada, vista, revisão de provas, seja qual
for o motivo alegado.
6.16 - As provas não serão aplicadas em outra data, local e/ou horário, senão aqueles previstos
no Edital de Convocação.
6.17 - Havendo candidata lactante, desde que enviado a solicitação nos termos deste edital, esta
poderá ausentar-se temporariamente, acompanhada por um fiscal, para amamentar durante a
realização da prova, e permanecerá em sala reservada para esta finalidade .( Anexo IV)
6.17.1 - Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata.
6.17.2 - O lactente deverá ser acompanhado de adulto responsável por sua guarda (familiar ou
terceiro indicado pela candidata).
6.17.3 - Na sala reservada para amamentação ficarão somente a candidata lactante, o lactente
e um fiscal, sendo vedada a permanência de babá ou quaisquer outras pessoas que tenham grau
de parentesco ou de amizade com a candidata.
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6.18 - Em casos de comportamentos inadequados, desobediência a qualquer regulamento
constante deste Edital, persistência em comunicação entre os candidatos e consultas vedadas
no subitem 6.4, deste Edital, o candidato será eliminado do concurso.
7 - DA PROVA PRÁTICA:
7.1 - A Prova Prática (PPR) será de caráter classificatório e eliminatório, e contra ela não caberá
recurso.

7.2 - A Prova Prática será realizada apenas pelos candidatos que concorrem à vaga do cargo de
MOTORISTA DE TRANSPORTE COLETIVO, OPERADOR DE MAQUINAS DE TERRAPLANAGEM E
TRATORISTA e será aplicada, na data provável de 25 de janeiro 2016, e local indicado no item
7.4 deste Edital.
7.3 - Serão convocados para a Prova Prática, apenas os candidatos habilitados na Prova
Objetiva, para os cargos de MOTORISTA DE TRANSPORTE COLETIVO, OPERADOR DE MAQUINAS
DE TERRAPLANAGEM E TRATORISTA.
7.4 - No dia da realização do Exame Prático os candidatos deverão apresentar-se munidos do
documento oficial de identificação com foto original, no Centro Comunitário Chicarelli –
Localizado na Avenida Nove n° 609 – Vila Cianelli – Itirapina/SP.
7.5 - Não serão aceitas declarações ou outros documentos senão o relacionado no subitem
anterior.
7.6 - O candidato que não apresentar o documento mencionado no subitem anterior não poderá
realizar o Exame Prático.
7.7 - O Exame Prático incidirá sobre a demonstração prática dos conhecimentos e habilidades
para desenvolver as atividades que competem ao respectivo cargo.
7.8 - Para todos os candidatos será dado o mesmo tempo, tipo de tarefa e máquinas, de acordo
com a atribuição de cada cargo.
7.9 - Os critérios para a avaliação do Exame Prático para cada cargo dar-se-á na seguinte forma:
7.9.1 – MOTORISTA DE TRANSPORTE COLETIVO:
7.9.1.1 - Os candidatos deverão apresentar-se munidos da Carteira Nacional de Habilitação,
categoria "D" ou superior, dentro do prazo de validade, original, fazendo uso de óculos (ou
lentes de contato) quando houver tal exigência na CNH.
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7.9.1.2 - Não serão aceitas declarações ou outros documentos senão o relacionado no subitem
anterior.
7.9.1.3 - O candidato que não apresentar a Carteira Nacional de Habilitação não poderá realizar
a Prova Prática.
7.9.1.4 - A partir de um percurso a ser definido e de um veículo disponível no local, o candidato
deverá executar as tarefas descritas conforme os subitens abaixo.
TEMPO MÁXIMO
PARA
REALIZAÇÃO
1-Percorrer o trajeto, inicialmente definido, 0 a 50 pontos 10min.
observando a legislação de trânsito, a segurança
própria, dos acompanhantes e de terceiros, condução
defensiva e também a que melhor conserve o veículo e
realizar manobras a serem definidas.
2-Vistoria de um veículo: o nível do óleo, água, bateria, 0 a 50 pontos 05min
combustível, painel de comando, pneus e demais itens.
TAREFAS

PONTUAÇÃO

TOTAL DE PONTOS E TOTAL DE TEMPO PARA A 100 pontos
REALIZAÇÃO

15min

7.9.2 - OPERADOR DE MÁQUINA DE TERRAPLANAGEM:
7.9.2.1 - Os candidatos deverão apresentar-se munidos da Carteira Nacional de Habilitação,
categoria "D" ou superior, dentro do prazo de validade, original, fazendo uso de óculos (ou
lentes de contato) quando houver tal exigência na CNH.
7.9.2.2 - Não serão aceitas declarações ou outros documentos senão o relacionado no subitem
anterior.
7.9.2.3 - O candidato que não apresentar a Carteira Nacional de Habilitação não poderá realizar
a Prova Prática.
7.9.2.4 - A partir de um percurso a ser definido e de um veículo disponível no local, o candidato
deverá executar as tarefas descritas conforme os subitens abaixo.
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TEMPO MÁXIMO
PARA
REALIZAÇÃO
1 - Executar tarefas previamente definidas de acordo 0 a 50 pontos 10min.
com a utilização e especificação da máquina,
observando a segurança própria e do equipamento e
realizar manobras a serem definidas.
2 - Vistoria de um veículo o nível do óleo, água, bateria, 0 a 50 pontos 05min
combustível, painel de comando, pneus e demais itens.
TOTAL DE PONTOS E TOTAL DE TEMPO
100 pontos
15min
TAREFAS

PONTUAÇÃO

7.9.3 – TRATORISTA:
7.9.3.1 - Os candidatos deverão apresentar-se munidos da Carteira Nacional de Habilitação,
categoria "C" ou superior, dentro do prazo de validade, original, fazendo uso de óculos (ou lentes
de contato) quando houver tal exigência na CNH.
7.9.3.2 - Não serão aceitas declarações ou outros documentos senão o relacionado no subitem
anterior.
7.9.3.3 - O candidato que não apresentar a Carteira Nacional de Habilitação não poderá realizar
a Prova Prática.
7.9.3.4 - A partir de um percurso a ser definido e de um veículo disponível no local, o candidato
deverá executar as tarefas descritas conforme os subitens abaixo.
TEMPO MÁXIMO
PARA
REALIZAÇÃO
1 - Executar tarefas previamente definidas de acordo 0 a 50 pontos 10min.
com a utilização e especificação da máquina,
observando a segurança própria e do equipamento e
realizar manobras a serem definidas.
2 - Vistoria de um veículo o nível do óleo, água, bateria, 0 a 50 pontos 05min
combustível, painel de comando, pneus e demais itens.
TOTAL DE PONTOS E TOTAL DE TEMPO
100 pontos
15min
TAREFAS

PONTUAÇÃO

7.10 - Apenas terão suas notas validadas e computadas os candidatos que se considerarem aptos
na Prova Escrita Objetiva, ou seja que obtiverem nota igual ou superior a 50 (cinquenta) pontos.
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7.10.1 - A Prova Prática terá o valor máximo de 100 pontos considerando-se habilitados os
candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 50 (cinquenta) pontos. O candidato que não
obtiver nota igual ou superior a 50 (cinquenta) pontos será desclassificado, independente da
nota obtida na Prova Escrita Objetiva.
7.10.2 – O candidato que no decorrer da prova pratica cometer alguma infração de natureza
grave será imediatamente desclassificado do certame independentemente da nota obtida nas
demais fases da prova prática.
7.11 - Os pontos obtidos no Exame somam-se aos pontos obtidos pelo candidato na Prova Escrita
Objetiva.
7.12 - O candidato que não comparecer ao Exame ou que não puder realizá-lo, por qualquer
motivo, será automaticamente desclassificado, independente da nota obtida na Prova Escrita
Objetiva.
7.13 - Não haverá, em hipótese alguma, segunda chamada, alteração de data ou horário para
realização do Exame, seja qual for o motivo alegado.

8 - DA CLASSIFICAÇÃO:
8.1 - A Lista de Classificação Final será em ordem decrescente de acordo com a nota final.
8.2 - Haverá 01 (uma) lista de classificação final para todos os candidatos aprovados,
destacando-se, na mesma, os portadores de deficiência e uma lista contendo a classificação
desses últimos.
8.3 - Em caso de igualdade de classificação, na Lista de Classificação Final, o desempate ocorrerá
da seguinte forma:
8.3.1 - Terá preferência o candidato com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, na forma
do disposto no parágrafo único do art. 27 da Lei Federal n 10.741, de 1 de outubro de 2003 –
Estatuto do Idoso, na data do término das inscrições.
8.3.2 – Aplicado o disposto no item 8.3.1 e persistindo o empate, o desempate beneficiará o
candidato que, na ordem a seguir, tenha obtido, sucessivamente, em cada cargo:
a) O maior número de pontos na prova de Conhecimento Específico.
b) O maior número de pontos na prova de Conhecimento Português.
c) O maior número de pontos na prova de Conhecimento Matemática.
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8.4 - A Comissão de Concurso responsável pela realização do Concurso Público dará publicidade
ao Edital, às convocações, e resultados no Quadro de Avisos da Sede da Prefeitura, em jornal
local com circulação no município e no site do Município http://www.itirapina.sp.gov.br/ e no
site da empresa www.institutoexcelenciapr.com.br.
9 – DA PROVA DE TÍTULOS:
9.1- Haverá prova de títulos, de caráter exclusivamente classificatório, a todos os candidatos aos
cargos de Professor de Educação Básica II - Artes, aprovados na prova objetiva.
9.1.1 - Constituem Títulos somente os indicados na tabela a seguir, desde que devidamente
comprovados e relacionados à área para a qual o candidato está concorrendo, limitando-se a
pontuação ao máximo descrito, sendo que os pontos excedentes serão desconsiderados.
9.2 - Os pontos dos Títulos serão contados apenas para efeito de "classificação" e não de
"aprovação".
9.2.1 - O total de pontos alcançados na Prova de Títulos será somado à nota obtida na Prova
Escrita Objetiva.
9.2.2 - A somatória será feita somente para os candidatos que forem habilitados na Prova Escrita
Objetiva, de acordo com o presente Edital.

TÍTULO
1) Doutorado na área da Educação, concluído até
a data de apresentação dos títulos.
2) Mestrado na área da Educação, concluído até a
data de apresentação dos títulos.
3) Pós-graduação Lato Sensu na área de Educação,
com no mínimo 360 horas, concluída até a data de
apresentação dos títulos.
PONTUAÇÃO MÁXIMA

QTDE DE TÍTULOS

PONTOS

01

15,0

01

10,0

01

5,0

03

30,00

9.2.3 - Títulos sem conteúdo especificado não serão pontuados, caso não se possa aferir a
relação com a área da educação.
9.2.4 - Para comprovação dos títulos previstos nos itens de 9.1.1, o comprovante deverá ser
diploma ou certificado de conclusão do curso expedido pela entidade promotora. Não serão
pontuados boletim de matrícula, histórico escolar ou outra forma que não a determinada acima,
não devendo o candidato entregar documentos que não estejam na forma exigida.
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9.2.5 - Os diplomas de pós-graduação em nível de mestrado e doutorado devem estar
devidamente registrados e para estes não serão aceitos atestados de conclusão do curso ou das
respectivas disciplinas.
9.2.6 - Os documentos, em língua estrangeira, de cursos realizados, somente serão considerados
quando traduzidos para a Língua Portuguesa, por tradutor juramentado e revalidados por
instituição brasileira.
9.2.7 - Não serão pontuados títulos relativos a quaisquer serviços prestados, remunerados ou
não, inclusive tempo de serviço público ou privado, estágios ou monitorias, bem como
participação em cursos, simpósios, congressos, etc. como docente, palestrante ou organizador.
9.2.8 - Todos os documentos terão de ser entregues obrigatoriamente em cópias autenticadas
em cartório.
9.2.9 - O candidato não poderá exceder o total de títulos estabelecido neste Edital. Caso o
candidato envie mais títulos que o estabelecido, estes perderão direito à pontuação, cabendo
aos membros da Banca Avaliadora da empresa Instituto Excelência Ltda-ME julgarem o fato.
9.3 - Todos os candidato com as Inscrições Homologadas para o Cargo de Professor de Educação
Básica II – Artes, terá como período de envio dos títulos do dia 21 a 28 de dezembro de 2015,
sendo todas as cópias obrigatoriamente autenticadas, assim como também deverá enviar em
caráter obrigatório o Relatório de Discriminação de Títulos perfeitamente preenchido de forma
legível e sem rasuras, conforme ANEXO VI, por SEDEX ou carta registrada (AR), à Empresa
Instituto Excelência Ltda – ME, localizada à Av. Brasil, 884, sala 02, zona 08, Maringá/PR, CEP
87.050-465, identificando no envelope:

9.4 - Somente serão considerados aptos para avaliação, os títulos enviados com postagem até a
data limite especificada neste Edital. Serão consideradas a data e hora que consta no carimbo
de postagem do Correio.
9.5 - Somente serão considerados e avaliados aqueles títulos que:
a) estiverem acompanhados do relatório do ANEXO VI com todos os campos perfeitamente
preenchidos;
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b) apresentar na parte externa do envelope o nome do Instituto Excelência Ltda - ME, o número
do Edital do Processo Seletivo, o nome do candidato, o número da inscrição e a função
pretendida;
c) apresentar autenticação em cartório na face do documento onde constam as informações
necessárias para cumprir os requisitos exigidos para a pontuação do título.
9.6 - Será de exclusiva responsabilidade do candidato a entrega da documentação referente a
títulos, os quais deverão ser enviados de uma única vez, conforme o item 9.3, não se admitindo
complementação, suplementação, inclusão e/ou substituição de documentos.
9.7 - Não serão aceitos títulos entregues em qualquer uma das seguintes condições: fora do
prazo, por fax, por INTERNET, na empresa Instituto Excelência Ltda-ME ou por qualquer outra
forma não prevista neste Edital.
9.8 - Em nenhuma hipótese serão devolvidas ou disponibilizadas cópias, aos candidatos, dos
documentos referentes aos títulos. Por este motivo, os candidatos não devem enviar seus
documentos, certificados e diplomas originais, e sim autenticados conforme já disposto neste
Edital.
9.9 - Constituem Títulos somente os indicados na tabela, desde que devidamente comprovados
e relacionados à área especificada, limitando-se a pontuação ao máximo descrito no item da
tabela.
9.10 - Somente os candidatos considerados habilitados que obtiveram nota igual ou superior a
50 (cinquenta) pontos, na prova escrita, serão avaliados os Títulos pertinentes à função para a
qual está concorrendo.
9.11 - O total de pontos alcançados na Prova de Títulos será somado à nota obtida na Prova
Escrita Objetiva.
9.12 - A somatória será feita somente para os candidatos que forem habilitados na Prova Escrita
Objetiva, de acordo com o presente Edital.
9.13 - Entregues os Títulos, não serão aceitos pedidos de inclusão de documentos sob qualquer
hipótese ou alegação.
9.14 - O(s) diploma(s) e/ou certificados dos Títulos mencionados deverá/deverão ser
expedido(s) por instituição de ensino devidamente reconhecidos pelo Ministério da Educação.
9.15 - Somente serão aceitos documentos nos quais constem todos os dados necessários à sua
perfeita avaliação.
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9.16 - Somente serão pontuados os cursos reconhecidos, estando vedada a pontuação de
qualquer curso/documento que não preencher todas as condições previstas neste Edital.
9.17 - Comprovada, em qualquer tempo, irregularidade ou ilegalidade na obtenção dos Títulos
constantes das Tabelas de títulos deste Edital, o candidato terá anulada a respectiva pontuação
e comprovada a culpa do mesmo, este será excluído do Concurso Público.
9.18 - No prazo de 02 (dois) dias, a contar da divulgação das Notas da Prova Escrita Objetiva e
avaliação dos Títulos, o candidato poderá requerer à Empresa Instituto Excelência revisão da
nota atribuída às provas e dos pontos obtidos atribuídos aos Títulos, utilizando-se para tanto da
área restrita do candidato.
9.19 - Entenda-se prazo de 02(dois) dias como o primeiro dia da publicação do edital de notas e
títulos a que se pretende recorrer até 23:59h do dia seguinte.
10- DOS RECURSOS:
10.1 – Recursos que serão exclusivamente pela internet no site da organizadora, quanto às
questões aplicadas, ao gabarito e quanto às notas atribuídas deverão ser feitos no prazo de 2
(dois) dias, da publicação do Edital a que se pretende recorrer, ininterruptamente, contados da
data de divulgação ou do fato que lhe deu origem, devendo, para tanto, o candidato acessar o
endereço eletrônico www.institutoexcelenciapr.com.br e seguir as instruções contidas,
constando o nome do candidato, a opção da função, o número de inscrição e telefone.
10.2 - Somente serão apreciados os recursos interpostos exclusivamente no site da
organizadora, através do menu do candidato, dentro do prazo estabelecido e que possuírem
fundamentação e argumentação lógica e consistente que permita sua adequada avaliação,
noutros casos serão considerados manifestamente desertos e consequentemente desprovidos.
10.3 - Não serão aceitos recursos interpostos por fax, e-mail, telegrama ou outro meio que não
seja o especificado no item 10.1 deste Edital.
10.4 - A Comissão de Concurso Público constitui última instância para recurso, sendo soberana
em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.
10.5 - Será admitido recurso contra:
a) Homologação das inscrições
b) Gabarito Provisório da Prova Objetiva;
c) Edital de Classificação Final.
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10.6 - Os candidatos deverão acessar o site www.institutoexcelencia.pr.com.br e protocolar
seu recurso, no link especifico para tal.
10.7 - Será admitido um único recurso por candidato, para cada evento referido.
10.8- A decisão dos recursos deferidos será enviado no e-mail cadastrado pelo candidato no site
da empresa procedendo-se, caso necessário, a reclassificação dos candidatos e divulgação de
nova lista de aprovados.
11 - DA NOMEAÇÃO:
11.1 - Os candidatos nomeados estarão sujeitos ao estágio probatório de 03 (três) anos, nos
termos constitucionais, com avaliação estabelecida em lei específica.
11.2 - A nomeação do candidato será feita respeitando-se a ordem da Lista de Classificação Final.
11.3 - Para efeito de nomeação, fica o candidato sujeito à aprovação em exame médico,
realizado e/ou requerido pela Medicina do Trabalho do Município de Itirapina – SP, que avaliará
sua aptidão física e mental para o exercício da função. Os tipos de exames serão definidos pela
Administração Pública.
11.4 - É facultado à Administração exigir dos candidatos classificados, quando da nomeação,
além da documentação prevista no item 2.2 deste Edital, outros documentos comprobatórios
de bons antecedentes criminais e administrativos.
11.5 - Identificado a qualquer tempo irregularidade na apresentação dos documentos acima
mencionados, o candidato responsável será eliminado do Concurso Público.
11.6 - No ato da nomeação o candidato deverá declarar, sob as penas da lei, se é ou já foi
funcionário público (municipal, estadual ou federal), seja como celetista, estatutário ou
contratado. Em caso positivo, deverá o candidato juntar certidão comprovando que não foi
punido anteriormente com pena de demissão.
11.7 - A não apresentação da declaração de que trata o item 11.6, ou da consequente certidão,
culminará no indeferimento da nomeação.
11.8 - A convocação para nomeação será feita por meio de publicação em jornal com circulação
no município e mediante correspondência no endereço indicado pelo candidato, sendo de
inteira responsabilidade do candidato à atualização dos dados fornecidos no ato da inscrição
(endereço, telefone).
12 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
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12.1 - A inscrição do candidato implica no conhecimento das presentes instruções e na tácita
aceitação das condições do Concurso Público, tais como se acham estabelecidas no Edital e nas
normas legais pertinentes, bem como em eventuais aditamentos e instruções específicas para a
realização do certame, acerca das quais não poderá alegar desconhecimento.
12.2 - Decorridos os prazos dos recursos, os cadernos de provas deverão ser entregues ao chefe
do poder executivo, ainda lacrados no dia do concurso, os quais deverão permanecer no
Departamento de Pessoal pelo prazo mínimo de 05 (cinco) anos após a homologação final de
seu resultado.
12.2.1 - Realizada a correção das provas através apenas do cartão resposta, estes deverão seguir
o mesmo procedimento adotado no item anterior.
12.3 - Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos
enquanto não consumada a providência ou evento que lhes disser respeito, até a data da
convocação dos candidatos para as provas correspondentes, circunstância que será mencionada
em Edital ou aviso a ser publicado.
12.4 - A inexatidão das afirmativas ou irregularidades de documentação, ainda que verificada
posteriormente, eliminará o candidato do Concurso Público, cancelando-se todos os atos
decorrentes da inscrição.
12.5 - O prazo de validade do Concurso Público será de 02 (dois) anos, contado a partir da data
de sua homologação, podendo ser prorrogado uma vez por igual período segundo interesse da
Administração.
12.6 - O Concurso Público será homologado pelo Senhor Prefeito Municipal.
12.7 - A Comissão de Concurso Público e a empresa organizadora não se responsabilizam pela
comercialização de apostilas, bem como pelo teor das mesmas.
12.8 - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Concurso Público.
12.9 - É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria de cargo, emprego ou
função pública, ressalvados, os cargos acumuláveis previstos na Constituição Federal, os cargos
eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração, conforme
determinam os incisos XVI e XVII e o § 10 do artigo 37 da Constituição Federal.
12.10 - Não serão admitidas inscrições de candidatos que possuam, com qualquer dos membros
do quadro societário da empresa contratada para aplicação e correção do presente certame, a
relação de parentesco definida e prevista nos arts. 1591 a 1595 do Código Civil, valorizando-se
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assim os princípios de moralidade e impessoalidade que devem nortear a Administração Pública.
Constatada a tempo, será a inscrição indeferida pela Comissão Organizadora e, posterior à
homologação, será o candidato eliminado do Concurso Público, sem prejuízo de
responsabilidade civil, penal e administrativa.
12.11 - Sem prejuízo das sanções criminais cabíveis a qualquer tempo, a Comissão Organizadora
poderá anular a inscrição, prova, ou admissão do candidato, desde que sejam verificadas
falsidades de declaração ou irregularidade a prova.
12.12 - A responsabilidade pela organização e realização de todas as fases do certame,
elaboração das provas, bem como a aplicação e correção de provas fica acometida à empresa
“Instituto Excelência Ltda – ME”, com Fiscalização da Comissão de Concurso constituída
especificamente para este fim.
12.13 – O Chefe do Poder Executivo nomeará, mediante Portaria, comissão de concurso para
fins de fiscalizar o certame.
Itirapina - SP, 30 de novembro de 2015.

JOSÉ MARIA CÂNDIDO
PREFEITO MUNICIPAL DE ITIRAPINA - SP
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ANEXO I – REQUISITOS

CARGO

Nº DE
VAGAS

AGENTE
COMUNITÁRIO
DA SAÚDE – JD.
NOVA ITIRAPINA

01

FISCAL DE OBRAS

01

FISCAL DE
TRIBUTOS

02

LIXEIRO

01

REQUISITOS

Ensino Médio
Completo
Ensino de Nível
Médio Completo
Ensino de Nível
Médio Completo
Ensino Fundamental I
(5º completo)

JORNADA
HORAS/
SEMANAL

VENCIMENT
O BASE

TAXA DE
INSCRIÇÃ
O

40

R$920,00

R$50,00

40

R$970,00

R$50,00

40

R$970,00

R$50,00

40

R$907,00

R$30,00

R$5.875,00

R$80,00

R$1.230,00

R$50,00

MÉDICO
PLANTONISTA
CLÍNICO DE
URGÊNCIA E
EMERGÊNCIA

01

Ensino Superior em
Medicina + registro
Órgão de Classe

60 horas
mensais,
sendo 5
plantões de
12 horas no
mês

MOTORISTA DE
TRANSPORTE
COLETIVO

02

Ensino de Nível
Médio + CNH na
Categoria “D”

40
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OPERADOR DE
MÁQUINA DE
TERRAPLENAGEM

02

PROFESSOR DE
EDUCAÇÃO
BÁSICA II - ARTES

01

TRATORISTA

02

MÉDICO
ORTOPEDISTA

01

Ensino Fundamental II
(9º ano completo) +
CNH na Categoria ‘‘D’’
Curso superior,
licenciatura de
graduação plena, com
habilitação específica
em área própria ou
formação superior em
área correspondente
e complementação
nos termos da
legislação vigente.
Ensino Fundamental II
(9º ano completo) +
CNH na Categoria “C”
Ensino Superior em
Medicina + registro
Órgão de Classe

40

R$1.389,00

R$50,00

24

R$1.630,00

R$50,00

40

R$1.176,00

R$50,00

20

R$ 4.260,00

R$ 80,00

ANEXO II – ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS e EMPREGOS
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE:
Executar atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde, mediante ações
domiciliares e comunitária, individuais e coletivas, desenvolvidas em conformidade com as
diretrizes do SUS, Secretaria Municipal da Saúde e sob supervisão do gestor;
Fazer visitas permanentes nas residências familiares e imóveis habitados, visando averiguação
dos medicamentos ministrados, se tomados regularmente; verificação do estado físico e de
doenças dos integrantes das famílias, sempre orientando e anotando em documento próprio os
dados dos pacientes para ações e decisões da enfermagem e médico do PSF ou do sistema de
saúde;
Monitorar e verificar se as orientações médicas e da enfermagem do PSF estão sendo seguidas
pelos pacientes; e adotar as devidas providências em relatórios ou não sobre as situações
encontradas;
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Participar de reuniões e agendas para planejamento de ações de saúde em conjunto na região
do seu PSF e de outras regiões, quando necessárias;
Auxiliar na divulgação de Programas de Prevenção de doenças;
Distribuir material educativo e orientar a população quanto à higiene dos alimentos, separação
e acomodação do lixo, campanhas de vacinação entre outros;
Registrar para fins de controle e planejamento das ações de saúde, os nascimentos, óbitos,
doenças e outros agravos à saúde detectados no trabalho comunitário;
Estimular a participação da comunidade nas políticas públicas voltadas para a área da saúde;
Alimentação de instrumentos, fichas e formulários próprios para o diagnóstico demográfico,
biopsicossocial e cultural da comunidade;
Promoção de ações de educação para a saúde individual e coletiva;
Participação em ações que fortaleçam os elos entre o setor saúde e outras políticas que
promovam a qualidade de vida;
Zelar pela limpeza e organização dos equipamentos, mobiliários, material e de dependência dos
ambientes de trabalho ajudando na preservação do patrimônio e sendo responsabilizado pelo
mau uso;
Realizar busca ativa de casos potenciais das doenças transmissíveis, inclusive fora de seu horário
de trabalho quando necessário para prevenir ou diminuir epidemias e/ou agravos à saúde da
população, desde que seja devidamente convocado;
Realizar arrastões de limpeza para eliminação de criadouros de vetores de doenças;
Participar de todos os programas estabelecidos pela área da saúde de modo a controlar, impedir
ou exterminar os vetores de doenças;
Realizar outras atividades correlatas ao cargo, quando requeridas e/ou determinadas por sua
chefia imediata, ou autoridade administrativa superior competente.
FISCAL DE OBRAS:
Tomar todas as providências pertinentes à violação das normas de posturas, obras e urbanísticas
municipais; fiscalizar e proceder ao cumprimento das leis de uso, ocupação e parcelamento do
solo, posturas municipais, código de obras municipais ou leis correlatas;
Reunir, examinar, selecionar e preparar elementos necessários à execução da fiscalização
externa; emitir notificações e lavrar Autos de Infração e Imposição de Multa e de Apreensão,
cientificando formalmente o infrator, bem como requisitar o auxílio de força pública policial,
quando necessário para a realização de diligências ou inspeções;
Auxiliar na elaboração do relatório geral de fiscalização;
Manter a chefia permanentemente informada a respeito das irregularidades encontradas,
mediante a emissão de relatórios periódicos de atividades; a fiscalização de normas municipais,
estaduais ou federais repassadas ao município mediante convênio, relacionadas ao
zoneamento, urbanização, meio ambiente, direitos e defesa do consumidor, transportes,
edilícias e de posturas em geral e aquelas atividades de fiscalização relacionadas ao poder de
polícia administrativa;
Solicitar para outras secretarias competentes, a vistoria e parecer de obras ou casos que lhe
pareçam em desacordo com as normas vigentes;
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Desempenhar outras atividades que vierem a ser determinadas pela Administração Municipal,
bem como atribuições e competência para o exercício do poder de polícia administrativa;
Notificar, autuar, embargar, interditar e lacrar obras irregulares, sem aprovação dos órgãos
competentes e Prefeitura Municipal;
Inspecionar e fiscalizar o funcionamento de estabelecimentos industriais, comerciais e de
prestação de serviços;
Fazer o cadastramento e o controle de loteamentos clandestinos e irregulares e outros
assentamentos informais;
Realizar diligências e plantões de fiscalização que forem necessários para coibir invasão de áreas
públicas e edificação ou ocupação em áreas sem autorização de parcelamento do solo e
relatórios sobre as atividades assim efetuadas;
Informar processos referentes à ocupação e parcelamento clandestinos ou irregulares do solo
urbano; propor a realização de inquéritos ou sindicâncias que visem salvaguardar o interesse
público na regularização fundiária;
Inspecionar, de acordo com a legislação em vigor, todas as áreas com risco de ocupação
clandestina ou irregular e impedir atividades que identifiquem tais objetivos;
Fiscalizar e dar atendimento às reclamações de poluição visual, poluição sonora, poluição
atmosférica, poluição do solo, poluição da água, emitir laudos de vistoria e pareceres acerca de
assuntos ambientais e aferição de ruídos nos termos das normas da ABNT - Associação Brasileira
de Normas Técnicas e leis municipais;
Fiscalizar a ocorrência de degradação ambiental em APP - Área de Preservação Permanente
(deposição irregular de resíduos, desmatamento, lançamento irregular de efluentes, etc.);
Fiscalizar as empresas terceirizadas que prestam serviços públicos de coleta de resíduos sólidos,
domiciliares, de saúde, varrição de ruas, avenidas, praças e demais serviços correlatos para o
Município;
Vistoriar e conferir imóveis (edificados ou não), prestar informações para expedição de alvará
de construção, de autorização de desdobramento, de unificação, de anexação de terrenos, de
transferências de alvarás, de habite-se e de certidões de andamento de obras;
Acompanhar e vistoriar obras com alvarás expedidos, conferindo com os projetos e memoriais
descritivos aprovados pelo órgão próprio; percorrer as vias públicas e fiscalizar quadras e lotes
detectando obras que não possuem o respectivo alvará de construção ou reconstrução; fiscalizar
a colocação de tapumes e bandejas (plataformas de segurança), telas de vedação externa e
outros anteparos exigidos por lei, notificar, autuar, embargar obras que não estiverem
licenciadas por alvará de construção ou que estiverem em desacordo com o projeto autorizado;
Acompanhar arquitetos e engenheiros nas inspeções e vistorias realizadas em sua área de
competência e atuação;
Verificar e orientar o cumprimento das normas municipais e da regulamentação concernente à
ocupação e parcelamento do solo, bem como de edificações particulares;
Fiscalizar a limpeza de terrenos baldios, construção de muro e passeio públicos, obstáculos em
vias de trânsito de pedestres e colocação de caçambas; fiscalizar o escoamento de concreto e
terra em via pública, bem como a retirada de terra em áreas do Município;
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Exigir, por meio de notificações, melhorias, obras e serviços definidos nas leis municipais e nos
códigos de obras, posturas, sanitário estadual, entre outras normas;
Fiscalizar a pintura de guias em via pública, a limpeza de imóveis abandonados, a poda de
árvores, conservação de passeios e logradouros, bem como a sua erradicação;
Realizar outras atividades relacionadas, quando requeridas e/ou determinadas por sua chefia
imediata, ou autoridade administrativa superior competente.
FISCAL DE TRIBUTOS:
Coibir o comércio não licenciado e a execução de qualquer trabalho ou atividade
não autorizados, em logradouro público e em demais bens públicos do município; Coordenar e
acompanhar demolições, apreensões, remoções e condução de mercadorias, materiais,
equipamentos e demais instalações móveis ou fixas ao depósito municipal; Fiscalizar o
cumprimento da legislação municipal relacionada à ocupação dos logradouros públicos com
mercadorias, utensílios, equipamentos, trilhos de proteção, vitrinas, stands de vendas,
cavaletes, bancas fixas de atividades comerciais e outras instalações, móveis ou fixas;
Vistoriar, para efeito de licenciamento em logradouros públicos, pontos destinados à exploração
de bancas fixas de atividade comercial, conforme legislação vigente; Fiscalizar, quanto ao
licenciamento e instalação, as faixas e placas instaladas em logradouros públicos; Cabe ainda as
seguintes competências e responsabilidades: I - a fiscalização, tributação, arrecadação e a
cobrança de impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições sociais e demais
prestações compulsórias de natureza financeira previstas em lei, incluídas em sua competência
por instrumento específico; II - o gerenciamento dos cadastros fiscais, das informações
econômico-fiscais e dos demais bancos de dados de informação, autorizando e homologando
sua implantação e atualização; III - o pronunciamento consultivo no âmbito de processos
administrativos tributários; na apreciação de consultas em matéria tributária ou de pedidos de
regimes especiais, isenção, anistia, moratória, remissão, parcelamento e outros benefícios
fiscais, definidos em lei; IV - a assessoria e a consultoria técnica em matéria tributária aos órgãos
e entidades da Administração Pública, bem como a orientação ao contribuinte fornecida pelo
Poder Público nessa área, ressalvando-se as competências da Advocacia-Geral da União e das
Procuradorias Estaduais, Distrital e Municipais; V- a emissão de informações e de pareceres
técnicos tributários ou fiscais em processos administrativos; VI - o planejamento, o controle e a
efetivação de registros financeiros relacionados com as atividades mencionadas nos incisos
anteriores; VII - a auditoria da rede arrecadadora e a aplicação de penalidades decorrentes do
descumprimento da legislação a ela aplicável; VIII - planejar a ação fiscal; IX - a correição no
âmbito de sua competência;
Regular o funcionamento de estabelecimentos comerciais, obedecendo às limitações
urbanísticas convenientes à ordenação do território;
Ordenar as atividades urbanas, fixando condições e horários de funcionamento em
conformidade com a legislação;
Regular o funcionamento da indústria, comercio e prestação de serviços, bem como de
mercados públicos, feiras e abatedouros;
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Fiscalizar o uso e ocupação dos bens públicos do Município quanto a camelôs, ambulantes, feiras
livres, feiras de comidas e bebidas, feiras de automóveis, feiras de plantas naturais, feiras de
flores artificiais, feiras de arte e artesanato, feiras de antiguidades, comércio eventual,
atividades eventuais públicas e privadas, engraxates, lavadores de carro, e demais atividades em
vias públicas, cujo licenciamento esteja previsto na legislação municipal;
Proceder a levantamentos de débitos fiscais;
Fiscalizar, junto às empresas e profissionais autônomos, o recolhimento do ISSQN - Imposto
Sobre Serviço de Qualquer Natureza;
Lavrar autos de infração em conformidade com a Legislação vigente;
Coordenar e acompanhar apreensões, remoções e condução de mercadorias, materiais,
equipamentos em desconformidade com a legislação vigente;
Realizar outras atividades correlatas ao cargo, quando requeridas e/ou determinadas por sua
chefia imediata, ou autoridade administrativa superior competente.
LIXEIRO:
Percorrer os logradouros, seguindo roteiros preestabelecidos, recolhendo lixo, despejando-o
em veículos especiais, contribuindo para a limpeza das mesmas;
Recolher entulhos de construções, colocados nas calçadas, transportando-os para os depósitos
apropriados, para garantir a ordem e a limpeza das mesmas;
Zelar pela limpeza das áreas de lazer, parques e jardins, recolhendo o lixo amontoado ou
acondicionando-o em latões, para manter os referidos locais em condições de higiene;
Executar outras tarefas correlatas a seu cargo, quando requeridas e/ou determinadas pela
chefia imediata, ou autoridade administrativa superior competente.
MÉDICO PLANTONISTA CLÍNICO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA:
Prestar assistência médica aos usuários do SUS no município;
Realizar consultas clínicas aos usuários do SUS;
Executar as ações de assistência integral em todas as fases do ciclo de vida: criança, adolescente,
mulher, adulto e idoso e gêneros;
Aliar a atuação clínica à prática da saúde coletiva;
Orientar e participar da criação de grupos de patologias especifica, como de hipertensos, de
diabéticos, de saúde mental, etc.;
Realizar o pronto atendimento médico nas urgências e emergências no local do plantão;
Encaminhar o usuário aos serviços de maior ou menor complexidade, quando necessário,
garantindo a continuidade do tratamento, através da referência e contra referência;
No caso dos médicos que atuam na atenção de média complexidade, acompanhar a evolução
do paciente durante o tratamento realizando devidamente o registro dos procedimentos em
prontuário ou ficha própria promovendo alta com relatório detalhado para a Atenção Básica;
Realizar pequenas cirurgias ambulatórias;
Indicar internação hospitalar;
Solicitar e analisar resultados de exames complementares;
Verificar e atestar óbito;
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Zelar pela limpeza e organização dos equipamentos, mobiliários, material e de dependência dos
ambientes terapêuticos ajudando na preservação do patrimônio e sendo responsabilizado pelo
mau uso;
Zelar pela limpeza e desinfecção bem como pelo adequado armazenamento dos equipamentos
e materiais necessários à assistência, prevenindo infecções cruzadas e ajudando na preservação
do patrimônio e sendo responsabilizado pelo mau uso;
Conferir no início e final da jornada diária de trabalho todos os equipamentos, materiais,
mobiliários e demais patrimônios públicos que ficarão sob sua incumbência realizando relatório
de mau funcionamento, ausência, transferência para outro setor quando for o caso. Nas
Unidades onde há troca de turno, as informações devem ser passadas na troca de plantão para
o substituto e para a chefia imediata;
Realizar outras atividades relacionadas, quando requeridas e/ou determinadas por sua chefia
imediata, ou autoridade administrativa superior competente.
MOTORISTA DE TRANSPORTE COLETIVO:
Conduzir e vistoriar veículos de transporte coletivo de passageiros urbanos, de acordo com as
normas e orientações da Instituição e, em observância ao cumprimento do Código Nacional de
Trânsito;
Verificar diariamente as condições operacionais do veículo à sua disposição (nível do óleo do
motor, nível de água de arrefecimento do motor, nível de água do limpador, nível do óleo de
freio, regulagem dos pneus);
Apurar diariamente se a calibragem e balanceamento estão adequadamente regulados para
evitar danos nos rolamentos, amortecedores, suspensão e garantir uma boa dirigibilidade que
evite o consumo irregular dos pneus;
Verificar continuamente o estado dos freios para prevenir-se de acidentes que possam advir
desse problema;
Planejar o trajeto dos percursos mais racionais e apropriados para dirigir econômica e
eficazmente, de modo a chegar ao destino rapidamente e liberar o veículo no menor tempo
possível;
Efetuar os registros de saídas e chegadas do veículo, mantendo o controle através de relatório
padronizado;
Manter o veículo limpo (interna e externamente) e higienizado apropriadamente;
Observar as condições gerais do veículo e informar o responsável sobre ocorrências relevantes
que requeiram manutenção preventiva e\ou corretiva;
Realizar o abastecimento do veículo quando necessário;
Realizar viagens fora do município quando necessário;
Zelar pela limpeza e organização dos equipamentos, mobiliários, material e de dependência dos
veículos ajudando na preservação do patrimônio e sendo responsabilizado pelo mau uso;
Conferir no início e final da jornada diária de trabalho todos os equipamentos, materiais,
mobiliários e demais patrimônios públicos que ficarão sob sua incumbência realizando relatório
de mau funcionamento, ausência, transferência para outro setor quando for o caso. Nas
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Unidades onde há troca de turno, as informações devem ser passadas na troca de plantão para
o substituto e para a chefia imediata;
Manter o veículo em perfeita condição de funcionamento, comunicando qualquer defeito
porventura existente no veículo, não transitando com o mesmo até que se realize o conserto;
Manter o veículo em perfeita condição de funcionamento e fazer reparos de emergência;
Zelar pela conservação do veículo, promovendo o abastecimento de combustível, água e óleo
do veículo, providenciando a lubrificação, quando indicada, verificando o grau de densidade e
nível da água de bateria, bem como a calibragem dos pneus;
Observar e controlar os períodos de revisão e manutenção recomendados preventivamente,
para assegurar plena condição de utilização do veículo;
Realizar anotações, segundo as normas estabelecidas e orientações recebidas, da
quilometragem, viagens realizadas, objetos ou pessoas transportadas, itinerários percorridos,
além de outras ocorrências, a fim de manter a boa organização e controle;
Encarregar-se do transporte e entrega de correspondência ou de carga que lhe for confiada;
Providenciar carga e descarga no interior do veículo;
Dirigir obedecendo à sinalização e velocidade indicadas;
Recolher o veículo à garagem ou local destinado a esse fim, ao término da jornada de trabalho,
deixando-o corretamente estacionado e fechado;
Realizar outras atividades relacionadas, quando requeridas e/ou determinadas por sua chefia
imediata, ou autoridade administrativa superior competente.
OPERADOR DE MÁQUINA DE TERRAPLENAGEM:
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, petróleo, gás e outros;
Operar equipamentos 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 máquinas providas de lâminas para nivelar solos, na construção de edifícios, pistas,
estradas e outras obras;
Operar máquinas providas 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 o motor e manipulando os dispositivos, para posicioná-la,
segundo as necessidades de trabalho;
Executar as tarefas relativas a verter, em caminhões e veículos de carga pesada, os materiais
escavados, para o transporte dos mesmos;
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Efetuar serviços de manutenção de máquina, abastecendo-a, lubrificando-a e executando
pequenos reparos, para assegurar seu bom funcionamento;
Executar outras tarefas correlatas requeridas e/ou determinadas pelo superior imediato, ou
autoridade administrativa superior competente.
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – ARTES:
Acompanhar o corpo discente em seu desenvolvimento, visando uma formação holística;
Participar ativamente dos programas de capacitação promovidos pela Escola ou Secretaria
Municipal de Educação;
Preparar os planejamentos diários, com atividades que sejam condizentes com o nível cognitivo
do corpo discente;
Acompanhar o ato de aprender do aluno, para estimular o conhecimento, por meio de
atividades compatíveis ao mesmo;
Promover ao aluno a relação intra e interpessoal, favorecendo a socialização e a interação com
o meio, objetivando uma aprendizagem mais significativa;
Realizar sistematicamente avaliações processuais, visando acompanhar o desenvolvimento da
aprendizagem do aluno;
Verificar com frequência a lista da PRODESP de alunos na secretaria da escola, para manter o
diário de classe sempre atualizado;
Colaborar assiduamente na organização e promoção de solenidades recreativas e
comemorativas, jogos, trabalhos manuais para ativar o interesse dos alunos pelos
acontecimentos sociais, culturais e históricos do município;
Favorecer a inclusão social dos alunos com necessidades educativas especiais;
Colaborar e comparecer pontualmente, independentemente do horário de aulas com alunos,
de festividades, reuniões de pais, reuniões pedagógicas, cursos de capacitação, reuniões de
planejamento e replanejamento e conselhos de classe, convocadas pelo Diretor da Escola ou
pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura;
Participar da associação de pais e mestres e outras instituições auxiliares da escola;
Executar e manter atualizados os registros relativos à suas atividades e fornecer informações,
por escrito, conforme as normas estabelecidas pela equipe escolar;
Responsabilizar-se pela utilização, manutenção e conservação de equipamentos e instrumentos
em uso nos ambientes especiais próprios de sua área curricular;
Colaborar no processo de orientação educacional, atuando, inclusive como professor
conselheiro, quando designado;
Atualizar-se, quanto a conhecimentos específicos das disciplinas, áreas de estudo e atividades
que constituem o seu campo de trabalho;
Tratar com respeito e dignidade, colegas, funcionários, alunos e pais;
Avisar com antecedência ao Coordenador Pedagógico quando não puder cumprir seu horário
de trabalho;
Realizar outras atividades correlatas ao cargo, quando requeridas e/ou determinadas por sua
chefia imediata, ou autoridade administrativa superior competente.
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TRATORISTA:
Operar tratores e reboques montados sobre rodas, para carregamento e descarregamento de
materiais, roçadas de terreno, preparo da terra e desobstrução de vias públicas;
Observar as condições do trator no que se refere à manutenção, verificando pneus, combustível,
e demais fatores ou ocorrências pertinentes;
Diariamente solicitar informação ao superior imediato sobre a prorrogação de trabalho, trajeto
a ser realizado e recomendações a serem seguidas;
Percorrer as ruas da cidade, relacionando os locais onde existem buracos e necessidade de
manutenção no asfalto;
Operar trator provido de rolo compressor para estender as camadas de asfalto na construção
de estrada e operação tapa buraco, acionando dispositivo para posicioná-los segundo as
necessidades do trabalho;
Efetuar operações de máquinas agrícolas, acionando comandos no processo de arar, gradear e
roças a terra, por meios mecânicos, favorecendo o processo de plantio e fornecendo apoio aos
pequenos e médios produtores;
Executar serviços de terraplanagem, tais como remoção, distribuição nivelamento de
superfícies, cortes de barrancos, acabamento e outros;
Providenciar o abastecimento de combustível, água e lubrificantes nas máquinas de sua
responsabilidade;
Zelar pela conservação e limpeza das máquinas, acessórios e ferramentas que utiliza na
execução de duas tarefas;
Executar outras tarefas correlatas ao seu cargo, requeridas e/ou determinadas pelo supervisor
imediato, ou autoridade administrativa superior competente.
MÉDICO ORTOPEDISTA:
Descrição sintética: Atendimento de consultas com queixas ortopédicas, previamente
agendadas ou não, pelo SUS e Convênios; atendimento das rotinas e urgências encaminhadas
pelos plantonistas, avaliação de Raio-X e queixas ortopédicas; redução de fraturas;
acompanhamento, orientação e medicação de cirurgias e fisioterapias, além de outros serviços
e atendimentos específicos, conforme atribuições legais.
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ANEXO III – CONTEUDO PROGRAMÁTICO

Atualidades: Noções gerais sobre a vida econômica, social, política. 2. Desenvolvimento urbano
brasileiro. Cultura e sociedade brasileira: artes, cinema, jornais, revistas, televisão, música e
teatro.
Língua Portuguesa (Nível Fundamental): Compreensão e interpretação de textos verbais e não
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verbais. Tipologia textual. Significação literal e contextual de palavras. Estabelecimento da
sequência lógica de frases, acontecimentos, situações. Coesão e coerência. Ortografia oficial:
emprego de S, SS, Z, Ç, CH, X, J e G. Acentuação gráfica. Emprego do sinal indicativo da crase.
Emprego das classes gramaticais. Sintaxe da oração e do período. Pontuação. Concordância
nominal e verbal. Regência nominal e verbal. Pronome: emprego, formas de tratamento e
colocação. Emprego de tempos e modos verbais.
Língua Portuguesa (Nível Médio): Compreensão e interpretação de textos verbais e não verbais.
Tipologia textual. Significação literal e contextual de palavras: noção de conotação, denotação,
polissemia, sinonímia, antonímia, homonímia, parônima, e ambiguidade. Coesão e coerência. A
intertextualidade na produção de textos, funções da linguagem. Variação linguística: emprego
da linguagem formal e da informal. Ortografia oficial: emprego de S, SS, Z, Ç, CH, X, J e G.
Acentuação gráfica. Emprego do sinal indicativo da crase. Emprego das classes gramaticais.
Sintaxe da oração e do período. Pontuação. Concordância nominal e verbal. Regência nominal e
verbal. Pronome: emprego, formas de tratamento e colocação. Emprego de tempos e modos
verbais.
Língua Portuguesa (Nível Superior): Compreensão e interpretação de textos verbais e não
verbais. Tipologia textual. Significação literal e contextual de palavras: noção de conotação,
denotação, polissemia, sinonímia, antonímia, homonímia, parônima, e ambiguidade. Coesão e
coerência. A intertextualidade na produção de textos, funções da linguagem. Variação
linguística: emprego da linguagem formal e da informal. Ortografia oficial: emprego de S, SS, Z,
Ç, CH, X, J e G. Acentuação gráfica. Emprego do sinal indicativo da crase. Estrutura e formação
de palavras. Emprego das classes gramaticais. Sintaxe da oração e do período. Pontuação.
Concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal. Pronome: emprego, formas de
tratamento e colocação. Emprego de tempos e modos verbais.
Matemática (Nível Fundamental): Números inteiros: operações e propriedades. Números
racionais, representação fracionária e decimal: operações e propriedades. Razão e proporção.
Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Potenciação. Radiciação. Porcentagem.
Regra de três simples. Equação do 1º e 2º grau. Unidades de medida. Sistema métrico decimal.
Geometria plana: ângulos, triângulos, quadriláteros, cálculo de áreas, Teorema de Tales e
Teorema de Pitágoras. Análise de gráficos e tabelas. Resolução de situações-problema.
Matemática (Nível Médio): Teoria dos conjuntos. Conjuntos numéricos (definições, operações e
propriedades): números naturais, números inteiros, números racionais, números irracionais e
números reais. Unidades de medida. Sistema métrico decimal. Mínimo múltiplo comum e
máximo divisor comum. Relações: par ordenado, representação gráfica, produto cartesiano,
relação binária, domínio e imagem e relação inversa. Análise de gráficos e tabelas. Teoria das
funções. Funções do 1º grau. Funções do 2º grau. Equações irracionais. Inequações irracionais.
Potenciação. Radiciação. Equação do 1º e 2º grau. Trigonometria. Sequencias. Progressão
aritmética e geométrica. Matrizes. Determinantes. Sistemas lineares. Análise combinatória:
princípio fundamental de contagem, fatorial, permutações, arranjos e combinações. Binômio de
Newton. Probabilidade. Razão e proporção. Regra de três simples e composta. Matemática
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financeira: porcentagem, capital, montante, descontos, taxas de juros, juros simples e juros
compostos. Estatística. Geometria plana: ângulos, triângulos, quadriláteros, polígonos,
circunferência e círculo, cálculo de áreas, Teorema de Tales, Teorema de Pitágoras. Resolução de
situações-problema.
Matemática (Nível Superior): Teoria dos conjuntos. Conjuntos numéricos (definições, operações
e propriedades): números naturais, números inteiros, números racionais, números irracionais e
números reais. Unidades de medida. Sistema métrico decimal. Mínimo múltiplo comum e
máximo divisor comum. Relações: par ordenado, representação gráfica, produto cartesiano,
relação binária, domínio e imagem e relação inversa. Análise de gráficos e tabelas. Teoria das
funções. Funções do 1º grau. Funções do 2º grau. Equações irracionais. Inequações irracionais.
Potenciação. Radiciação. Equação do 1º e2º grau. Função exponencial. Equações exponenciais.
Inequações exponenciais. Logaritmos. Função logarítmica. Equações logarítmicas. Inequações
logarítmicas. Trigonometria. Sequências. Progressão aritmética e geométrica. Matrizes.
Determinantes. Sistemas lineares. Análise combinatória: princípio fundamental de contagem,
fatorial, permutações, arranjos e combinações. Binômio de Newton. Probabilidade. Razão e
proporção. Regra de três simples e composta. Matemática financeira: porcentagem, capital,
montante, descontos, taxas de juros, juros simples e juros compostos. Estatística. Geometria
plana: ângulos, triângulos, quadriláteros, polígonos, circunferência e círculo, cálculo de áreas,
Teorema de Tales, Teorema de Pitágoras. Resolução de situações-problema.
Informática: (todos os cargos) Conceitos e modos de utilização de aplicativos para edição de
textos. Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e
procedimentos associados à Internet. Conceitos de organização e de gerenciamento de
informações, arquivos, pastas e programas.

34

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPINA – SÃO PAULO
EDITAL 001/2015

CONHECIMENTO ESPECIFICO PARA CADA CARGO

Agente Comunitário De Saúde (Nível Médio Completo):
Conceituação de agente comunitário; Processos de trabalho do agente comunitário:
cadastramento, mapeamento, visita domiciliar, educação em saúde, participação na
comunidade e atuação intersetorial; Planejamento das ações do agente comunitário:
diagnóstico, plano de ação, execução, acompanhamento e avaliação; Ferramentas de trabalho
do agente comunitário: orientações de preenchimento, de cadastramento e de
acompanhamento das diversas fichas pertinentes ao agente comunitário; O Sistema Único de
Saúde: SUS Requisitos para investidura do cargo Regulamentação da profissão Diretrizes para
exercício da atividade de agente comunitário: conhecimento das atividades do cargo Normas e
diretrizes do programa de agentes comunitários da saúde: Responsabilidades da Secretaria
Estadual da Saúde, Responsabilidades do Município, Diretrizes Operacionais; Normas e
diretrizes do programa da saúde da família: Responsabilidades da Secretaria Estadual da Saúde,
Responsabilidades do Município, Requisitos para Inserção do Município no Programa,
Prerrogativas do Município, Diretrizes Operacionais.
Fiscal De Obras (Nível Médio Completo):
Funções do Fiscal de Obras. Finalidades. Procedimentos. Noções gerais de arquitetura e Meio
Ambiente - Planejamento. Condicionantes. Licença e Aprovação de projetos. Noções gerais
sobre construções e obras. Conclusão de projetos aprovados - Recebimento das obras. Habitese. Legislação Municipal - Lei Orgânica. Lei de Zoneamento e suas alterações. Leis
complementares. Condições Gerais das Edificações - Áreas. Classificação dos compartimentos.
Circulação em um mesmo nível. Elementos básicos de projeto - Plantas. Cortes. Fachadas.
Desenho de arquitetura - Símbolos e Convenções. Formatos. Desenho topográfico. Projeto de
Reforma e Modificação. Elementos de construção - Fundações. Paredes. Coberturas.
Revestimentos. Estruturas. Noções Básicas dos Materiais de Construção - Argamassas. Materiais
cerâmicos. Materiais betuminosos. Concreto simples. Madeira. Aço. Execução de obras Armação. Concretagem. Ferramentas. Metragem. Cálculos simples de áreas e volumes.
Instalações Elétricas Prediais. Instalações Hidráulicas Prediais - Instalações de água potável.
Instalações de esgotos sanitários. Instalações de águas pluviais. Serviços públicos - Redes de
abastecimento de água. Redes de esgoto. Redes de águas pluviais. Ferramentas e utensílios
utilizados em serviços de eletricidade. Princípios básicos de hidráulica; manutenção e reparo das
instalações hidráulicas. Estruturas (reconhecimento e identificação): noções de estruturas,
muros de arrimo, dimensionamento de lajes, vigas e pilares. Supervisão e inspeção técnica de
obras. Limpeza e conservação do ambiente de trabalho. Cuidados com a segurança no setor de
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trabalho: Prevenções. Terminologia básica utilizada nas construções civis. Princípios básicos da
construção civil e as rotinas de trabalho. Conhecimento dos materiais de construção civil. Ética
profissional.
Fiscal de Tributos (Nível Médio Completo):
Conhecimento de espécies tributárias: imposto, taxa, contribuição de melhoria, obrigação
tributária: fato gerador, sujeito ativo e passivo, responsabilidade tributária, administração
tributária: fiscalização, dívida ativa, certidão negativa; conhecimento e procedimentos de
lançamento e arrecadação de tributos mobiliários e imobiliários; procedimentos de orientação
aos contribuintes, realização de sindicâncias, constituição de crédito tributário, fiscalização do
cumprimento da legislação tributária, coleta, manutenção das informações necessárias à
fiscalização de tributos e receitas municipais; conhecimento e procedimentos de auditoria.
Lixeiro( Nível Fundamenta I):
Conhecimento Específico: Equipamentos e materiais utilizados na atividade. Diferentes
processos de execução. Noções básicas de higiene: pessoal, ambiental, de utensílios e
equipamentos. Classificação dos resíduos. Destinação do lixo domiciliar e hospitalar.
Equipamentos para a segurança e higiene. Normas de segurança. Coleta do lixo domiciliar,
hospitalar e industrial. Serviços de carga e descarga, armazenagem e disposição final do lixo.
Serviços de limpeza e varrição de vias e logradouros públicos. Reciclagem. Material Reciclável.
Coleta Seletiva. Uso de Equipamentos de Proteção Individual - EPIs. Procedimentos de
Segurança

Médico Plantonista Clínico De Urgência E Emergência (Nível Superior):
Conhecimentos Específicos: Saúde Pública, Atualidades sobre Saúde Pública e Atualidades sobre
Medicina Geral. Epidemiologia, fisiopatologia, diagnóstico, clínica, tratamento e prevenção das
doenças: Cardiovasculares; insuficiência cardíaca, insuficiência coronariana, arritmias cardíacas,
doença reumática, aneurismas de aorta, insuficiência arterial periférica, tromboses venosas,
hipertensão arterial, choque. Pulmonares: insuficiência respiratória aguda, bronquite aguda e
crônica, pneumonia, tuberculose, tromboembolismo pulmonar. Do Sistema Digestivo: gastrite
e úlcera péptica, colecistopatias, diarreia aguda e crônica, pancreatites, hepatites, insuficiência
hepática, parasitoses intestinais, doenças intestinais inflamatórias, doença diverticular do cólon,
tumores do cólon. Renais: insuficiência renal aguda e crônica, glomerulonefrites, distúrbios
hidroeletrolíticos e do sistema ácido/base, nefro litíase, infecções urinárias. Metabólicas e do
sistema endócrino: hipovitaminoses, desnutrição, diabetes mellitus hipotireoidismo,
hipertireodismo, doenças da hipófise e da adrenal. Hematológicas: anemias hipocrômicas,
macrocíticas e hemolíticas, anemia aplástica, leucopenia, púrpuras, distúrbios de coagulação,
leucemias e linfomas, acidentes de transfusão. Reumatológicas: osteoartrose, doença
reumatóide juvenil, gota, lúpus eritematoso sistêmico, artrite infecciosa, doenças do colágeno.
Neurológicas: coma, cefaléias, epilepsia, acidente vascular cerebral, meningites, neuropatias
periféricas, encefalopatias. Psiquiátricas: alcoolismo, abstinência alcóolica, surtos psicóticos,
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pânico, depressão. Infecciosas e Transmissíveis: sarampo, varicela, rubéola, poliomielite,
difteria, tétano, coqueluche, raiva, febre tifóide, hanseníase, doenças sexualmente
transmissíveis, AIDS, doença de Chagas, esquistossomose, leishmaniose, leptospirose, malária,
tracoma, estreptococcias, estafilococcias, doença meningocócica, infecções por anaeróbios,
toxoplasmose, viroses. Dermatológicas: escabiose, pediculose, dermatofitoses, eczema,
dermatite de contato, onicomicoses, infecções bacterianas imunológicas, doença do soro,
edema angioneurótico, urticária, anafiloxia. Ginecológicas: doença inflamatória pélvica, câncer
ginecológico, leucorréias, câncer de mama intercorrências no ciclo gravídico.
Motorista de Transporte Coletivo (Nível Médio Completo):
Conhecimentos sobre condução, limpeza e conservação de veículos; Lei 9.503 de 23/09/97, que
institui o Código de Trânsito Brasileiro.
Operador de Maquina de Terraplanagem (Nível Fundamental Completo II):
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.
Professor De Educação Básica II -Artes (Nível Superior):
Arte Barroca universal e no Brasil; Semana da Arte Moderna; História da Arte da Educação, Artes
Visuais, teatro, música e Dança; Conhecer a história da Arte da Educação; Tendências
Pedagógicas na artes da Educação; Metodologias do ensino de artes; Arte
Brasileira/Internacional; Pluralidade Cultural; Ensino das Artes; Prática em Arte na escola;
História da Arte nas diferentes linguagens para o ensino das Artes e Avaliação em Artes.
Tratorista (Nível Fundamental Completo II):
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.
Médico Ortopedista: (Nível Superior):
Anatomia do aparelho locomotor; Branquialgias, artrite degenerativa da coluna cervical;
Espondilose; Exame físico do aparelho locomotor, Exames subsidiários; Fraturas e luxações classificação, tratamento e complicações; Fraturas e luxações do membro superior e do membro
inferior, da coluna cervical, dorsal e lombar; Fratura da extremidade superior e diáfise do úmero:
da extremidade distal do úmero; Fratura de Colles e Smith; Fratura diafisária do fêmur e dos
ossos do antebraço; Fratura da pélvis;do acetábulo; do colo do fêmur do ombro da clavícula; do
escafóidecarpal; Fratura e luxação da Monteggia e do joelho; dos ossos dos pés; da bacia; nas
crianças, adultos e idosos; Hérnia de disco; Reabilitação; Imobilizações provisórias e definitivas;
Lesões meniscais e ligamentares; Lombociatalgias: artrite degenerativa da coluna lombo-sacra;
Luxação do carpo do cotovelo e fratura da cabeça do rádio; Malformações congênitas do
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membro superior, do membro inferior e do esqueleto axial; Ombro doloroso; Ortopedia em
geral; Osteomielite aguda e crônica; Paralisia obstétrica e cerebral; Pioartrite; Problemas
ortopédicos do recém-nascido; Síndrome do escaleno anterior e costela cervical; Traumatologia
da mão: fratura metacarpiana e falangeana. Ferimento da mão; Tuberculose óteo-articular;
Tumores ósseos benignos e malignos e de tecidos moles.

ANEXO IV – DECLARAÇÃO PARA CANDIDATO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA/LACTANTE
Dados do candidato
NOME
CARGO
INSCRIÇÃO
TELEFONE

RG
CELULAR
DEFICIÊNCIA DECLARADA

NOME DO MEDICO QUE ASSINAR O LAUDO EM ANEXO

CID

NUMERO DO
CRM

NECESSITA DE CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA REALIZAÇÃO DA PROVA ( )SIM ( ) NÃO
( ) SALA DE FACIL ACESSO (ANDAR TERREO COM RAMPA)
( ) MESA PARA CADEIRANTE
( ) LEDOR
( ) PROVA EM BRAILE
( ) PROVA COM FONTE AMPLIADA – FONTE TAMANHO ____
( ) INTERPRETE DE LIBRAS
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( ) OUTRA.
QUAL
___________________________________________________
ATENÇÃO Esta Declaração e o respectivo Laudo Médico deverão ser encaminhados via sedex ou
carta registrada com aviso de recebimento para a empresa Instituto Excelência Ltda – ME,
localizada na Avenida Brasil, 884, Zona 08, CEP 87.050-465, Maringá/PR, até o último dia do
período de inscrição para este, na via original ou cópia reprográfica e na Declaração deverá haver
o reconhecimento de firma, em cartório.

Itirapina - SP, ______ de _________________ de __________.

___________________________________________
Assinatura do candidato

_______________________________________________
Assinatura do Responsável p/ recebimento

ANEXO V – CRONOGRAMA
PREVISÃO DE CRONOGRAMA (*)
Publicação do Edital de Abertura do Concurso Público
Início das Inscrições
Término das Inscrições
Prazo para solicitação PNE(portador de necessidades especiais) e
envio de documentos
Publicação Edital de Inscrições Homologadas Ampla concorrência e
PNE
Prazo Envio de Títulos
Prazo para Recurso da Homologação dos Inscritos
Publicação do local de prova objetiva
Realização das Provas Objetivas
Publicação do Gabarito Preliminar das Provas Objetivas

30/11/2015
30/11/2015 ás 17h
14/12/2015 ás 12h
30/11/2015 a 04/12/2015
18/12/2015 ás 17:00h
21 a 28/12/2015
18 a 21/12/2015
12/01/2016 ás 17h
17/01/2016
18/01/2016 ás 08h
39

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPINA – SÃO PAULO
EDITAL 001/2015

Prazo para recurso sobre o gabarito preliminar
Publicação da análise dos recursos do gabarito preliminar,
publicação do gabarito final e divulgação do resultado da
Classificação Final das Provas Objetivas
Realização da Prova Prática
Classificação Final
Publicação do Edital de Homologação do Resultado Final do
Concurso

18 a 19/01/2016
22/01/2016 ás 17h
25/01/2016
27/01/2016
29/01/2016 ás 17h

(*)Observação: As datas acima e as demais constantes neste edital, são previsões para a execução do
certame, podendo sofrer alterações, que serão devidamente informadas em Edital.

ANEXO VI – FORMULARIO DE ENTREGA DE TITULOS
(EM DUAS VIAS)
NOME:
CARGO:
INSCRIÇÃO:
TELEFONE:

RG:
CELULAR:
40

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPINA – SÃO PAULO
EDITAL 001/2015

Relação de Documentos entregues (assinar com um ‘X’)
( ) Título de Doutor na área a que está concorrendo.
Documento Autentico ( ) SIM ( ) NÃO
Número de Folhas ______________
( ) Título de Mestre na área a que está concorrendo.
Documento Autentico ( ) SIM ( ) NÃO
Número de Folhas ______________
( ) Diploma ou Certificado de conclusão de curso de Pós-graduação lato sensu (mínimo 360
horas) na área que está concorrendo acompanhados do Histórico Escolar .
Documento Autentico:
Acompanha Histórico
Número de Folhas
( ) SIM
( ) NÃO
( ) SIM
( ) NÃO
______________
ATENÇÃO Somente serão recebidos documentos constantes da relação acima. A entrega destes
documentos é para efeito de pontuação extra que será somada a nota da prova, os diplomas de
graduação (que são requisitos básicos para os cargos) serão exigidos em outra ocasião.
Itirapina-SP, ______ de _________________ de __________.

___________________________________________
Assinatura do Candidato

__________________________________________
Assinatura do Responsável p/ recebimento
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