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EDITAL Nº 01/2015
CONCURSO PÚBLICO
O Prefeito do município de NHANDEARA, Estado de São Paulo no uso das
atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, torna público a abertura das inscrições e
estabelece normas para a realização do Concurso Público de Provas e Títulos, para provimento de
cargos do quadro permanente de servidores.
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. O Concurso Público será regido por este Edital, por seus Anexos e eventuais retificações, e sua
execução caberá à empresa UNISIM – UNIVERSIDADE SIMBOLO.
1.2. Toda menção a horário neste Edital terá como referência o horário oficial de Brasília.
1.3. Ao número de vagas estabelecidas no Anexo I deste Edital poderão ser acrescidas novas vagas
que surgirem, para eventual nomeação dos candidatos que estiverem classificados em reserva de
contingente, observada a disponibilidade financeira e orçamentária, e se autorizadas pela Prefeitura
Municipal de NHANDEARA, dentro do prazo de validade do Concurso Público.
1.4. O Regime Jurídico dos cargos oferecidos neste Edital será o CELETISTA, especialmente de
conformidade com a Legislação Específica e posteriores alterações, devendo sempre serem
consideradas suas alterações e a legislação pertinente.
2. ESPECIFICAÇÕES DOS CARGOS
2.1. Especificações e Atribuições
2.1.1. Cargos, vagas, carga horária, remuneração, requisitos, valor da taxa de inscrição e blocos
constam do Anexo I deste Edital.
2.1.2. Principais atribuições dos cargos constam do Anexo II deste Edital.
3. REQUISITOS PARA INVESTIDURA NOS CARGOS
3.1. O candidato aprovado e classificado neste Concurso Público, na forma estabelecida neste
Edital, será investido no cargo, se atendidas às seguintes exigências:
a) ser brasileiro nato, naturalizado ou estrangeiro que goze das prerrogativas do art. 12, Inciso I do
artigo 37 da Constituição da República;
b) gozar dos direitos políticos;
c) ter no mínimo 18 (dezoito) anos completos na data da posse;
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d) estar quite com as obrigações eleitorais;
e) estar quite com as obrigações do Serviço Militar, quando se tratar de candidato do sexo
masculino;
f) ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, que poderá ser aferida
mediante perícia médica realizada pelo serviço médico oficial do PREFEITURA MUNICIPAL DE
NHANDEARA, ou, em sua falta, à quem este indicar;
g) comprovar escolaridade exigida para o cargo, conforme estabelecido no Anexo I deste Edital;
h) inscrição no respectivo conselho de classe quando for obrigatório ao exercício da profissão;
i) os candidatos ao cargo de Agente Comunitário de Saúde deverão comprovar residência no
município de Nhandeara desde a data de publicação do presente edital;
j) os candidatos ao cargo de Agente Comunitário de Saúde após a sua contratação deverão ser
submetidos a curso de formação específica e continuada para o desempenho dos respectivos
empregos, oferecidos pelo Município ou outro órgão de saúde conveniado, no qual deverão atingir
frequência e aproveitamento mínimo de 75% (setenta e cinco por cento).
3.2. Os requisitos descritos no item 3.1 deste Edital deverão ser atendidos cumulativamente e a
comprovação de atendimento deverá ser feita na data da posse através de documentação original,
juntamente com fotocópia ou cópia autenticada.
3.3. A falta de comprovação de qualquer um dos requisitos especificados no item 3.1 deste Edital
impedirá a posse do candidato.
4. DA DIVULGAÇÃO
4.1. A divulgação do Edital do Concurso Público será da seguinte forma:
a) O Extrato do Edital será publicado no Diário Oficial do Estado, jornal de grande circulação,
jornal de circulação regional e no endereço eletrônico www.concursonhandeara.com.br.
b) O Edital na integra será publicado no Quadro de avisos da PREFEITURA MUNICIPAL DE
NHANDEARA e no endereço eletrônicowww.concursonhandeara.com.br.
4.2. Os demais atos pertinentes ao certame serão publicados no Quadro de avisos da
PREFEITURA

MUNICIPAL

DE

NHANDEARA

e

no

endereço

eletrônico

www.concursonhandeara.com.br.
4.3. É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar a publicação de todos os atos, editais,
avisos e comunicados referentes a este Concurso Público que sejam publicados através dos meios
de divulgação acima citados.
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4.4. Não haverá avisos pelo correio dos atos do certame e, presumir–se–ão cientificados os
candidatos de todos os atos concernentes ao concurso público nos termos dispostos nos itens 4.1 a
4.3 deste Edital.
5. DAS INSCRIÇÕES
5.1. Disposições Gerais
5.1.1. As inscrições serão efetuadas exclusivamente nas formas descritas neste Edital.
5.1.2. Antes de efetuar a inscrição e o pagamento da taxa de inscrição, o candidato deverá tomar
conhecimento do disposto neste Edital e em seus Anexos e certificarse que preenche todos os
requisitos exigidos.
5.1.3. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação total e irrenunciável
das normas e condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar
desconhecimento.
5.1.4. Não haverá, sob qualquer pretexto, inscrição provisória, condicional ou extemporânea.
5.1.5. A inscrição e o valor pago referente à taxa de inscrição são pessoais e intransferíveis; não
cabendo em hipótese alguma restituição ou devolução de valores pagos, salvo nas hipóteses
previstas no item 5.2.4.
5.1.6. O candidato poderá concorrer para mais de um cargo, devendo indicálo no ato da inscrição,
conforme discriminado no anexo I deste edital, observando os blocos de cargos em que as provas
serão realizadas simultaneamente, evitandose assim inscreverse para cargos em que a aplicação da
prova seja simultânea.
5.1.6.1. É de inteira responsabilidade do candidato a opção por se inscrever para mais de um cargo e
a escolha dos mesmos, isentando a Prefeitura Municipal de NHANDEARA e a UNISIM 
UNIVERSIDADE SIMBOLO por inscrições feitas para cargos onde as provas ocorram
simultaneamente, obrigando o candidato a optar por uma das provas.
5.1.7. Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de alteração de opção referente ao cargo.
5.1.8. Em nenhuma hipótese será aceita transferência de inscrições entre pessoas, alteração de locais
de realização das provas e alteração da inscrição do concorrente na condição de candidato da ampla
concorrência para a condição de portador de deficiência.
5.1.9. A declaração falsa ou inexata dos dados constantes do Formulário de Inscrição determinará o
cancelamento da inscrição e a anulação de todos os atos dela decorrentes, em qualquer época, sem
prejuízo das sanções civis e penais cabíveis.
5.1.10. O formulário de Inscrição estará disponível no endereço eletrônico
www.concursonhandeara.com.br.
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5.2. Procedimento para inscrição, taxas e formas de pagamento
5.2.1. Para formalizar a inscrição o candidato deverá preencher o formulário de inscrição,
disponível no endereço eletrônico www.concursonhandeara.com.br, da seguinte forma:
 Acesse o site www.concursonhandeara.com.br;
 Clique sobre o item Inscrições abertas;
 Clique em Concurso Público nº 01/2015 – PREFEITURA MUNICIPAL DE NHANDEARA –
SP;
 Preencha todos os campos do formulário de inscrição;
 Clique em Finalizar;
 Na sequência o sistema irá gerar o comprovante de inscrição e o boleto bancário para
pagamento da taxa de inscrição, que deverão ser impressos;
5.2.2. Período e Procedimentos para Inscrição: Serão realizadas através de formulário de
inscrição, disponível no endereço eletrônico www.concursonhandeara.com.br, das 9 horas do
dia 01 de outubro de 2015 até às 24 horas do dia 21 de outubro de 2015.
5.2.2.3. O Boleto Bancário impresso pelo próprio candidato no ato da inscrição poderá ser
pago até o dia 22 de outubro de 2015.
5.2.3. O valor da Taxa de Inscrição a ser pago para participação neste Concurso Público é o
constante do Anexo I deste edital.
5.2.4. O valor da taxa de inscrição não será devolvido ao candidato, salvo nas hipóteses de
cancelamento ou não realização do concurso.
5.2.4.1. Na hipótese de cancelamento ou não realização do Concurso Público, a restituição da Taxa
de Inscrição deverá ser requerida pelo candidato ou por procuração, devidamente reconhecida a
firma, por meio do preenchimento e entrega de formulário a ser disponibilizado pela PREFEITURA
MUNICIPAL DE NHANDEARA. A divulgação darseá conforme subitem 4.2.
5.2.4.2. O formulário de restituição da taxa de inscrição estará disponível nos locais indicados no
subitem 4.2, desde a data de publicação do ato que ensejou o cancelamento ou a não realização do
certame.
5.2.5. Não será válida a inscrição cujo pagamento seja realizado em discordância com as condições
previstas neste Edital.
5.2.6. Não será efetivada a inscrição se, por qualquer motivo houver inconsistência do pagamento
da taxa de inscrição, ficando o candidato obrigado a se manifestar formalmente, nos termos do item
5.2.7.
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5.2.7. Caberá recurso contra o indeferimento de inscrição por problemas ocasionados no pagamento
da taxa de inscrição.
5.2.7.1. O recurso deverá ser encaminhado via internet, somente pelo endereço eletrônico
www.concursonhandeara.com.br por meio do link específico que estará disponível pelo período de
2 (dois) dias úteis contados do primeiro dia útil subsequente da data de publicação do edital de
homologação das inscrições deferidas.
5.2.7.2. O candidato deverá anexar no formulário de recursos o comprovante de pagamento da taxa
de inscrição digitalizado, bem como toda documentação que o candidato julgar necessária à
comprovação da regularização da inscrição.
5.2.7.3. A decisão relativa ao deferimento ou indeferimento do recurso será disponibilizada
conforme subitem 4.2.
6. VAGAS DESTINADAS AOS CANDIDATOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA
6.1. Disposições Gerais
6.1.1. Das vagas oferecidas neste Edital e das que vierem a ser criadas durante o prazo de validade
deste Concurso Público, 5% (cinco por cento) serão destinadas aos portadores de deficiência e
providas na forma do Decreto Federal nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999 e suas alterações.
6.1.2. As deficiências dos candidatos, admitida a correção por equipamentos, adaptações, meios ou
recursos especiais, devem permitir o desempenho adequado das atribuições especificadas para o
cargo.
6.1.3. O Candidato portador de deficiência, ao se inscrever no Concurso Público, deverá observar a
compatibilidade das atribuições do cargo ao qual pretende concorrer com a deficiência da qual é
portador.
6.1.4. Os candidatos portadores de deficiência, resguardadas as condições previstas no Decreto
Federal nº 3.298/1999 e suas alterações, particularmente em seu art. 40, participarão do Concurso
Público em igualdade de condições com os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo das
provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de aplicação das provas e à
nota mínima exigida.
6.1.5. Para fins de reserva de vagas prevista no item 6.1.1. deste Edital, somente serão consideradas
como pessoas portadoras de deficiências aquelas que se enquadrem nas situações previstas no art. 4º
do Decreto Federal nº 3.298/1999 e suas alterações, conforme as seguintes definições:
a) Deficiência Física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano,
acarretando o comprometimento da função física, apresentandose sob a forma de paraplegia,
paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia,
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ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com
deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam
dificuldades para o desempenho das funções;
b) Deficiência Auditiva: perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (db) ou mais,
aferida por audiograma nas freqüências de 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz;
c) Deficiência Visual: cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor
olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,5, no
melhor olho, com a melhor correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida do campo
visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60º, ou a ocorrência simultânea de quaisquer
condições anteriores;
d) Deficiência Mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com
manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades
adaptativas, tais como: comunicação, cuidado pessoal, habilidades sociais; utilização dos recursos
da comunidade; saúde e segurança; habilidades acadêmicas; lazer e trabalho;
e) Deficiência Múltipla: associação de duas ou mais deficiências.
6.2. Procedimentos Especiais para Inscrição
6.2.1. O Candidato portador de deficiência, durante o preenchimento do Formulário de Inscrição,
além de observar os procedimentos descritos no item 5 e seus subitens deste Edital, deverá indicar
se é portador de deficiência e qual o seu tipo, passando assim a concorrer às vagas destinadas aos
portadores de deficiência;
6.2.2. O candidato portador de deficiência que não preencher os campos específicos do Formulário
de Inscrição e não cumprir o determinado neste edital terá a sua inscrição processada como
candidato de ampla concorrência e não poderá alegar posteriormente essa condição para reivindicar
a prerrogativa legal.
6.2.3. O candidato portador de deficiência que desejar concorrer às vagas de ampla concorrência
poderá fazêlo por opção e responsabilidade pessoal, informando a referida opção no Formulário de
Inscrição, não podendo, a partir de então, concorrer às vagas reservadas para portadores de
deficiência, conforme disposição legal.
6.2.4. O candidato deverá encaminhar via internet, somente pelo endereço eletrônico
www.concursonhandeara.com.br por meio do link específico que estará disponível até o último dia
de inscrição, o laudo médico expedido no prazo máximo de 90 (noventa) dias antes do término das
inscrições, o qual deverá atestar a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa referência
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ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença  CID, bem como a provável
causa da deficiência.
6.2.4.1. O laudo médico mencionado terá validade somente para este Concurso Público e deverá ser
apresentado em sua forma original nos casos de convocação de candidato aprovado, e não será
devolvido, ficando a sua guarda sob a responsabilidade da PREFEITURA MUNICIPAL DE
NHANDEARA.
6.2.4.2. Os candidatos portadores de deficiência poderão ser submetidos à perícia médica, com
vistas a verificar a existência e a compatibilidade da deficiência com o exercício das atribuições do
cargo, de acordo com o Decreto Federal nº 3298/1999 e suas alterações, para fins de nomeação do
candidato classificado e convocado, a ser realizada por equipe de profissionais designada pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE NHANDEARA, em período estabelecido.
6.2.4.3. Será excluído deste Concurso Público, mediante cancelamento da inscrição e dos atos
originados desta, o candidato que apresentar deficiência considerada incompatível com as
atribuições do cargo.
6.2.4.4. Os portadores de deficiência participarão deste Concurso Público em igualdade de
condições com os demais candidatos no que diz respeito ao conteúdo e a avaliação das provas.
6.2.4.5. Concluindo a equipe de profissionais responsáveis pela perícia médica pela inexistência da
deficiência, o candidato concorrerá juntamente com os demais candidatos.
6.2.4.6. Em caso de não ser realizada perícia médica no ato da inscrição, fica reservado ao
PREFEITURA MUNICIPAL DE NHANDEARA o direito de realizála antes da posse do
candidato, nos termos previstos na cláusula 6.2.4.2.
6.2.4.7. Não ocorrendo a aprovação de candidatos portadores de deficiência em número suficiente
para preencher as vagas reservadas, estas serão preenchidas pelos demais candidatos aprovados no
respectivo Concurso Público, nos termos da legislação vigente, respeitada a ordem de classificação.
6.3. Solicitação de Condições Especiais para Realização das Provas
6.3.1. O candidato portador de deficiência poderá requerer a condição especial para a realização das
provas, indicando a condição de que necessita para a realização destas, conforme previsto no artigo
40, parágrafos 1º e 2º do Decreto Federal nº 3.298/1999 e suas alterações.
6.3.2. A realização de provas nas condições especiais solicitadas pelo candidato portador de
deficiência, assim considerada aquela que possibilita a prestação do exame respectivo, será
condicionada à solicitação do candidato e à legislação específica, devendo ser observada a
possibilidade técnica examinada pela UNISIM  UNIVERSIDADE SIMBOLO.
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6.3.3. O candidato portador de deficiência deverá encaminhar via Internet, somente pelo endereço
eletrônico www.concursonhandeara.com.br por meio do link específico, que estará disponível até o
último dia de inscrição, a solicitação de condições especiais para a realização da prova,
acompanhada do laudo médico.
6.3.4. Os candidatos deverão observar o período para solicitação das condições especiais para
realização das provas, nos termos no item 6.3.3 deste Edital, sob pena de não terem concedidas as
condições solicitadas, seja qual for o motivo alegado.
6.3.5. Na falta do laudo médico ou não contendo este as informações indicadas no item 6.2.4 ou se
for entregue fora do prazo, o candidato perderá o direito de concorrer às vagas destinadas neste
Edital aos candidatos portadores de deficiência, mesmo que declarada tal condição no Formulário
de Inscrição, bem como não terá atendida a condição especial para realização das provas.
6.3.6. O candidato portador de deficiência que necessitar de tempo adicional para a realização das
provas
deverá
encaminhar
via
Internet,
somente
pelo
endereço
eletrônico
www.concursonhandeara.com.br por meio do link específico, que estará disponível até o último dia
de inscrição, o parecer emitido por especialista da área de sua deficiência justificando a necessidade
de tempo adicional, nos termos do § 2º do art. 40, do Decreto Federal nº 3.298/1999 e suas
alterações.
6.3.7. Aos deficientes visuais (cegos) que solicitarem prova especial em Braile, serão oferecidas
provas nesse sistema.
6.3.8. Aos deficientes visuais (amblíopes), que solicitarem prova especial ampliada, serão
oferecidas provas com tamanho de letra correspondente a corpo 24.
6.3.9. O deferimento dos pedidos de condições especiais para realização das provas fica
condicionado à indicação constante no laudo médico de que trata o item 6.2.4. deste Edital.
6.4. A PREFEITURA MUNICIPAL DE NHANDEARA publicará conforme subitem 4.2, a relação
dos candidatos que tiveram suas inscrições como portador de deficiência e/ou pedido de condições
especiais deferidos/indeferidos, de acordo com o laudo médico e parecer da equipe de profissionais
responsável quando for o caso.
6.4.1. O candidato disporá de 02 (dois) dias úteis, contados do primeiro dia subsequente da data de
publicação da relação citada no item 6.4, para contestar o indeferimento por meio de recurso.
6.4.1.1. O recurso deverá ser encaminhado via internet, somente pelo endereço eletrônico
www.concursonhandeara.com.br, por meio do link específico que estará disponível pelo período de
2 (dois) dias úteis contados do primeiro dia útil subsequente da data de publicação da relação citada
no item 6.4.
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6.4.2. Não serão considerados os recursos encaminhados de qualquer outra forma ou prazo que não
esteja previsto no item 6.4.1.1 deste Edital.
6.4.3. Não serão aceitos pedidos de revisão após o prazo determinado no item 6.4.1.1 deste Edital.
7. DAS ETAPAS DO CONCURSO PÚBLICO
7.1. O Concurso Público será composto de PROVA OBJETIVA, de caráter eliminatório e
classificatório, para os candidatos a todos os cargos; PROVA PRÁTICA de caráter eliminatório e
classificatório para os candidatos inscritos para os cargos de Eletricista, Pedreiro, Pintor e
Serviçal; e PROVA DE TÍTULOS de caráter classificatório para os candidatos inscritos para os
cargos de Professor de Informática, Professor de Educação Básica I, Professor de Educação
Básica I – Educação Especial e Professor de Português.
8. DA PROVA OBJETIVA – ELIMINATÓRIA E CLASSIFICATÓRIA
8.1. As provas objetivas serão realizadas no dia 08 de novembro de 2015 em horários e locais a
serem divulgados após a homologação das inscrições, conforme item 4.
8.2. As provas objetivas para todos os cargos constantes do anexo I têm caráter eliminatório e
classificatório sendo compostas conforme especificado no anexo III.
8.3. As provas serão realizadas em locais a serem divulgados após a homologação das inscrições.
8.4. As provas objetivas de múltipla escolha terão duração máxima de 3 (três) horas para todos os
cargos e terão pesos diferenciados, conforme estabelecido no anexo III e cujo conteúdo
programático está especificado no anexo IV.
8.5. À prova objetiva de múltipla escolha será atribuído um valor de 0 (zero) a 100 (cem) pontos.
Será considerado habilitado na Prova Objetiva o candidato que obtiver total de pontos igual ou
superior a 50 (cinquenta). O candidato que não comparecer para realizar a prova ou não habilitado
na Prova Objetiva será eliminado do concurso.
8.6. O nível de complexidade e exigência quanto ao conteúdo das provas variará de acordo com o
grau de escolaridade exigido para preenchimento do cargo ao qual o candidato estiver concorrendo.
8.7. Os candidatos que obtiverem os pontos necessários e forem classificados, serão submetidos
gradativamente e na ordem crescente de classificação à avaliação médica e, se necessário, à
avaliação psicológica, ambas de caráter eliminatório, conforme consta no edital, à medida do
surgimento de vagas no Quadro de Servidores da PREFEITURA MUNICIPAL DE NHANDEARA
ou critério da Administração.
8.8. Na hipótese de anulação de questões da prova, quando de sua avaliação, as mesmas serão
pontuadas como corretas para todos os candidatos.
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8.9. Não serão consideradas:
a

 As questões da prova assinaladas no cartão de resposta que contenham
emendas e/ou rasuras, ainda que legíveis;
b  As questões da prova que contenham mais de uma opção de resposta
assinalada no cartão de resposta;
c  As questões da prova que não estiverem assinaladas no cartão de resposta;
d  A prova cujo cartão de resposta for preenchido fora das especificações
contidas no mesmo ou nas instruções da prova.
8.10. Para realização das provas, o candidato deverá portar somente caneta esferográfica de material
transparente de tinta azul ou preta, não sendo permitido o uso de borracha, lápis, lapiseira ou caneta
marca texto.
8.11. Os candidatos somente poderão se retirar do local da prova depois de transcorrido tempo
mínimo de 1h (uma hora) do seu início, não podendo levar consigo o caderno de prova.
8.12. Os 03 (três) últimos candidatos de cada sala onde estiver sendo realizada a prova somente
poderão entregála e retirarse do local simultaneamente.
8.13. Não haverá segunda chamada para a prova objetiva. O não comparecimento na data e local
indicado, sob qualquer que seja a alegação, acarretará a eliminação automática do candidato ao
certame.
8.14. É vedado ao candidato prestar a prova objetiva fora do local, data e horário divulgado pela
organização do Concurso Público, e nem haverá segunda chamada para sua realização.
8.15. Será automaticamente ELIMINADO do certame o candidato que, durante a realização da
prova:
a) usar ou tentar usar meios fraudulentos ou ilegais para a sua realização;
b) for surpreendido dando ou recebendo auxílio na resolução da prova;
c) utilizarse de anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta;
d) utilizarse ou deixar ligados quaisquer equipamentos eletrônicos que permitam o armazenamento
ou a comunicação de dados e informações;
e) faltar com a devida urbanidade para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas, as
autoridades presentes ou candidatos;
f) afastarse da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento de fiscal;
g) ausentarse da sala durante a prova, portando o cartão de resposta;
h) descumprir as instruções contidas no formulário intitulado Instruções para Realização da Prova;
i) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos.
8.15.1. Não será permitido, durante o período de prova:
a) o porte de arma de fogo ou outra;
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b) uso de bonés, chapéus ou similares.
8.15.2. Os candidatos deverão colocar os pertences de mão tais como relógios, telefones celulares
(devidamente desligados) etc., em sacolas próprias para este fim que serão distribuídas pelo fiscal
de sala.
8.16. Os Candidatos que se recusarem a cumprir os procedimentos do item 8.15.1 e 8.15.2 serão
retirados da sala de provas e eliminados do presente certame.
8.17. Para a entrada nos locais de prova, os candidatos deverão apresentar:
a



b



Documento oficial com foto (cédula de identidade, carteira nacional de
habilitação, carteira de trabalho ou carteira expedida por Órgãos ou
Conselhos de Classe que tenham força de documento de identificação;
Caneta esferográfica de material transparente de tinta azul ou preta.

8.18. Os candidatos deverão comparecer ao local de prova com antecedência mínima de 30 (trinta)
minutos em relação ao seu início. Não será admitido ingresso de candidatos no local de
realização das provas após o horário fixado para o seu início.
8.19. Os portões dos locais de realização das provas serão trancados no horário fixado para o
seu início. Em hipótese alguma será permitida a entrada após este horário.
8.20. O candidato deverá transcrever as respostas da prova objetiva para o cartão de resposta, que
será o único documento válido para a correção. O preenchimento do cartão de resposta é de inteira
responsabilidade do candidato, que deverá proceder em conformidade com as instruções específicas
contidas no impresso intitulado Instruções para Realização da Prova. Não haverá substituição do
cartão de resposta por erro do candidato.
8.21. O candidato, ao encerrar a prova entregará ao fiscal de prova/sala o cartão de resposta e o
caderno de prova, podendo levar consigo a folha de instruções com o espelho das respostas por ele
marcadas no cartão de resposta para fins de acompanhamento quando da publicação do gabarito
oficial e resultado das provas objetivas.
8.22. O caderno de prova estará disponível no endereço eletrônico www.concursonhandeara.com.br,
por um período de 72 (setenta e duas) horas, contados a partir do momento da publicação do
gabarito oficial.
8.30. DA PROVA PRÁTICA – ELIMINATÓRIA E CLASSIFICATÓRIA
8.30.1. Todos os candidatos aos Cargos de: Eletricista, Pedreiro, Pintor e Serviçal serão
submetidos à prova prática.
8.30.2 As provas práticas serão realizadas no dia 08 de novembro de 2015, em locais e horários a
serem divulgados, conforme item 4.2;
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8.30.3. A prova prática terá caráter eliminatório e classificatório e terá valor de 0 (zero) a 100 (cem)
pontos. Será considerado habilitado na Prova Prática o candidato que obtiver total de pontos igual
ou superior a 50 (cinquenta). O candidato que não comparecer para realizar a prova ou não
habilitado na Prova Prática será eliminado do concurso.
8.31. DA PROVA DE TÍTULOS – CLASSIFICATÓRIA
8.31.1. Todos os candidatos inscritos aos cargos de Professor de Informática, Professor de
Educação Básica I, Professor de Educação Básica I – Educação Especial e Professor de
Português poderão proceder à apresentação de títulos.
8.31.2. Os títulos serão pontuados de 0 (zero) a 5 (cinco) pontos a serem somados ao total de pontos
obtidos na prova objetiva, apenas para os candidatos habilitados e classificados na mesma,
conforme tabela de valores abaixo:
TITULO
VLR UNITÁRIO
VLR
MÁXIMO
Curso de pós graduação “stricto sensu” em nível de
2
2
doutorado na área de atuação.
Curso de pós graduação “stricto sensu” em nível de
2
2
mestrado na área de atuação.
Curso de pós graduação “latu sensu” ou curso de
1
1
especialização ou aperfeiçoamento de no mínimo 360
(trezentas e sessenta) horas na área de atuação.
8.31.3. O valor máximo dos títulos a serem somados à nota da prova objetiva é de 5 (cinco) pontos,
o valor excedente será desconsiderado.
8.31.4. Para os candidatos que possuam títulos, estes deverão ser entregues pessoalmente no dia 08
de novembro de 2015, em horários e locais a serem divulgados, conforme item 4.2.
8.31.5. Os títulos deverão ser entregues em envelope identificado da seguinte forma:
Concurso Público  Edital nº 01/2015
Prefeitura Municipal de NHANDEARA/SP
TITULOS
Número de inscrição:
Nome completo:
Cargo:
8.31.6. Não haverá, em hipótese alguma recepção de títulos fora do prazo e condições
estabelecidas no item 8.31.4.
8.31.7. Somente serão aceitos diplomas em papel timbrado da Instituição que ateste a conclusão do
curso, a carga horária, assinados e com identificação do responsável pela assinatura.
8.31.8. Serão aceitas cópias dos documentos desde que autenticados ou acompanhados do original
para conferência do responsável pelo recebimento dos mesmos.
8.31.9. Não serão aceitos protocolos de documentos em hipótese alguma.
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9. CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO E DESEMPATE PARA TODAS AS FASES
9.1. A classificação final dos candidatos, em ordem decrescente de pontuação, será obtida através
da totalização da prova objetiva.
9.1.1. Para os candidatos sujeitos a prova prática, a classificação final, em ordem decrescente, será
obtida através da totalização da prova objetiva somado ao total de pontos da prova prática dividido
por dois.
9.1.2. Para os candidatos sujeitos à prova de títulos, a classificação final, em ordem decrescente,
será obtida através da totalização da prova objetiva somado ao total de pontos da prova de títulos.
9.2. Havendo empate na totalização dos pontos, 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 1º de outubro de 2003  Estatuto do Idoso, na data do término das inscrições.
9.3. 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 Conhecimentos Específicos (quando for o caso);
b) o maior número de pontos na prova de Língua Portuguesa;
c) o maior número de pontos na prova de Matemática (quando for o caso);
f) o maior número de pontos na prova de Conhecimentos Gerais (quando for o caso).
9.3.1. Persistindo o empate com aplicação do item 9.3, será dada preferência, para efeito de
classificação, ao candidato de maior idade, assim considerando “dia, mês e ano do nascimento”, e
desconsiderando “hora de nascimento”.
9.3.2. Persistindo o empate com aplicação do item 9.3.1, será processado sorteio público para
definição de ordem de classificação.
9.4. A relação com o resultado obtido pelos candidatos será disponibilizada conforme subitem 4.1.a.
9.5. O candidato portador de deficiência irá figurar na lista de classificação correspondente às vagas
de ampla concorrência, porém seu nome será publicado com a indicação de portador de deficiência.
9.6. O resultado final deste CONCURSO PÚBLICO contendo as relações discriminadas nos itens
9.4 e 9.5 será disponibilizado conforme subitem 4.1.a.
10. DOS RECURSOS
10.1. Caberá interposição de recurso fundamentado no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados do
primeiro dia subsequente à data de publicação do objeto do recurso, iniciando e terminando sempre
em dias úteis, incluindose o dia de início e o dia do término, nas seguintes situações:
a) de qualquer questão da prova objetiva, a contar da publicação do gabarito;
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b) contra a totalização dos pontos obtidos na prova objetiva, desde que se refira a erro de cálculo
das notas;
c) do indeferimento contra erros ou omissões na atribuição de notas ou na classificação, a contar da
data da divulgação do resultado final das provas;
d) da classificação final desde que seja comprovado erro material, a contar da data da divulgação do
resultado.
10.2. O prazo para interposição de recurso é preclusivo e comum a todos os candidatos.
10.3. Os recursos mencionados no item 10.1 deste edital deverão ser encaminhados via internet,
somente pelo endereço eletrônico www.concursonhandeara.com.br, por meio do link específico.
10.4. Não serão aceitos recursos interpostos por qualquer meio que não seja o especificado no item
10.3.
10.5. O recurso deverá obedecer às seguintes determinações:
a) ser elaborado com argumentação lógica, consistente e acrescida de indicação da bibliografia
pesquisada pelo candidato para fundamentar seus questionamentos;
b) ser apresentado de forma independente para cada questão, ou seja, para cada questão recorrida
deverá ser apresentado um recurso.
10.6. Admitirseá um único recurso por candidato, para cada evento mencionado no item 10.1
deste Edital, devidamente fundamentado.
10.7. Não serão considerados requerimentos, reclamações, notificações extrajudiciais ou quaisquer
outros instrumentos similares, cujo teor seja objeto de recurso apontado no item 10.1.
10.8. A decisão relativa ao deferimento ou indeferimento do recurso será disponibilizada conforme
subitem 4.2.
10.9. O(s) ponto(s) relativo(s) à(s) questão(ões) eventualmente anulada(s) será(ão) atribuído(s) a
todos os candidatos presentes na prova, independente de interposição de recurso.
10.10. Alterado o gabarito oficial de ofício ou por força de provimento de recurso, as provas serão
corrigidas de acordo com o novo gabarito.
10.11. Na ocorrência dos dispostos nos itens 10.9. e 10.10. deste Edital, poderá haver alteração da
classificação inicial obtida para uma classificação superior ou inferior, ou ainda, poderá ocorrer a
desclassificação do candidato que não obtiver a nota mínima exigida.
11. HOMOLOGAÇÃO
11.1. O resultado final do concurso será homologado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE
NHANDEARA.
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11.2. O ato de homologação do resultado final deste Concurso Público será publicado em jornal de
circulação regional.
12. NOMEAÇÃO
12.1. Concluído este Concurso Público e homologado o resultado final, a eventual concretização do
ato de nomeação dos candidatos aprovados dentro do número de vagas ofertadas e nos termos deste
Edital, obedecerá à estrita ordem de classificação, ao prazo de validade deste Concurso Público e ao
cumprimento das disposições legais pertinentes.
12.2. O candidato aprovado e classificado poderá ser nomeado para o cargo para a qual se
inscreveu, devendo ser observado o número de vagas estabelecido no Anexo I deste Edital.
12.3. Em caso de surgimento de novas vagas durante o prazo de validade deste Concurso Público,
observada a disponibilidade financeira e orçamentária, poderão ser nomeados mais candidatos
aprovados, de acordo com a estrita ordem de classificação, sendo 5% (cinco por cento) delas
destinadas aos candidatos portadores de deficiência.
12.4. A nomeação dos candidatos portadores de deficiência aprovados e classificados neste
Concurso Público observará, para cada cargo, a proporcionalidade e a alternância com os
candidatos de ampla concorrência.
12.5. Os candidatos habilitados neste concurso público em classificação superior às vagas ofertadas
não implica em hipótese alguma na obrigatoriedade de nomeação e eventual e respectiva posse,
podendo estas ser convocadas a critério da administração conforme conveniência e oportunidade.
13. POSSE
13.1. O candidato aprovado será convocado para apresentar a documentação no prazo de até 30
(trinta) dias, contados da data da publicação do ato de sua convocação para posterior nomeação e
posse.
13.2. O Candidato que não apresentar a documentação no prazo mencionado no item 13.1 deste
Edital perderá seu direito a nomeação e respectiva posse.
13.3. Para tomar posse no cargo em que foi nomeado, o candidato deverá atender aos requisitos de
investidura dispostos no item 3 deste Edital e apresentar obrigatoriamente os originais e as
respectivas fotocópias simples dos seguintes documentos:
a) Duas fotos 3x4 recentes;
b) Documento de identidade reconhecido legalmente em território nacional, com fotografia;
c) Título de eleitor e comprovante de votação na última eleição, ou certidão de regularidade emitida
pelo respectivo cartório eleitoral;
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d) Cadastro de pessoa física  CPF
e) Certificado de reservista ou de dispensa de incorporação, quando for do sexo masculino;
f) Comprovante de conclusão da habilitação exigida para o cargo, de acordo com o Anexo I deste
Edital, devidamente reconhecida pelo sistema federal ou pelos sistemas estaduais e municipais de
ensino;
g) Comprovante de registro em órgão de classe, bem como certidão de estar quites com a respectiva
entidade, quando se tratar de profissão regulamentada;
h) Cartão de cadastramento no PIS/PASEP, se houver;
i) Certidão de casamento, quando for o caso;
j) Certidão de nascimento dos filhos, quando for o caso;
k) Documento de identidade reconhecido legalmente em território nacional, com fotografia, ou
certidão de nascimento dos dependentes legais, se houver, e documento que legalmente comprove a
condição de dependência;
l) Atestado de que não possui registro de antecedentes criminais, emitido pela Secretaria de
Segurança Pública do Estado;
m) Atestado de saúde;
n) Declaração, informando se exerce ou não outro cargo, cargo ou função pública no âmbito
federal, estadual ou municipal;
o) Declaração, informando se já é aposentado, por qual motivo e junto a qual regime de previdência
social;
p) Declaração de não estar cumprindo sanção por inidoneidade, aplicada por qualquer órgão público
ou entidade da esfera federal, estadual ou municipal.
13.4. Estará impedido de tomar posse o candidato que deixar de apresentar qualquer um dos
documentos especificados no item 13.3 deste Edital, bem como deixar de comprovar qualquer um
dos requisitos para investidura no cargo estabelecido no item 3 deste Edital.
14. DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO PÚBLICO
14.1. A validade do Concurso Público será de 2 (dois) anos, contados da data de homologação do
resultado final, podendo ser prorrogado pelo prazo máximo de 2 (dois) anos, a critério exclusivo da
PREFEITURA MUNICIPAL DE NHANDEARA.
14.2. ÁREAS DE ABRANGÊNCIA DO CARGO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
14.2.1. O Candidato ao cargo de Agente Comunitário de Saúde deverá residir no município de
Nhandeara desde a data da publicação do edital deste Concurso Público (art. 6º, Lei 11.350/2006).
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14.2.2. A mudança de residência do candidato do município de Nhandeara implica em dissolução
do vínculo de trabalho.
14.2.3. O candidato deverá ter concluído com aproveitamento o curso introdutório de formação
inicial e continuado para os Agentes Comunitários de Saúde.
14.2.4. No ato da posse o candidato aprovado para o cargo de Agente Comunitário de Saúde deverá
comprovar residência no município de Nhandeara da seguinte forma:
 Através de cópia de Fatura de serviços públicos (Energia Elétrica, Água e Esgoto ou
Telefone) em seu nome;
 Quando o comprovante estiver em nome de outros deverá apresentar contrato de locação
quando for o caso, ou certidão de casamento quando o comprovante estiver em nome do cônjuge.
14.2.5. Os candidatos ao cargo de Agente Comunitário de Saúde aprovados no presente
Concurso Público e posteriormente nomeados, terão seus cargo submetidos às regras da Lei
Federal nº 11.350 de 05 de outubro de 2006.
15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
15.1. A Comissão de Fiscalização e Acompanhamento especialmente nomeada através de Portaria
específica do poder executivo, acompanhará e supervisionará todo o Concurso Público, e terá a
responsabilidade de julgar os casos omissos ou duvidosos, ouvida a UNISIM  UNIVERSIDADE
SIMBOLO.
15.1.1. A Comissão de Fiscalização e Acompanhamento tem por atribuição o acompanhamento e a
supervisão de todas as etapas do certame, inclusive no processo de aplicação das provas.
15.2. A inscrição do candidato implicará a aceitação total e irrenunciável das normas para este
Concurso Público contidas nos comunicados, neste Edital, em editais complementares, avisos e
comunicados a serem publicados.
15.3. A PREFEITURA MUNICIPAL DE NHANDEARA e a UNISIM  UNIVERSIDADE
SIMBOLO não assumem qualquer responsabilidade quanto ao transporte, alojamento e/ou
alimentação dos candidatos, ou despesas afins, quando da realização das etapas deste certame.
15.4. O candidato que fizer declaração falsa ou inexata ao se inscrever, ou que não possa satisfazer
todas as condições enumeradas neste Edital, terá a qualquer tempo cancelada sua inscrição e serão
anulados todos os atos dela decorrentes, mesmo que tenha sido aprovado nas provas e exames ou
nomeado.
15.5. 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 para as
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provas correspondentes. Nesses casos, a alteração será mencionada em edital complementar,
retificação, aviso ou errata a ser publicada conforme subitem 4.2.
15.6. Não será fornecido qualquer documento comprobatório de aprovação ou classificação ao
candidato, valendo, para esse fim, a publicação oficial.
15.7. Não serão fornecidos atestados, cópia de documentos, certificados ou certidões relativos a
notas de candidatos, valendo para quaisquer finalidades as respectivas publicações oficiais.
15.8. Por razões de ordem técnica e de segurança, a UNISIM  UNIVERSIDADE SIMBOLO não
fornecerá nenhum exemplar ou cópia de provas relativas a concursos anteriores para candidatos,
autoridades ou instituições de direito público ou privado.
15.9. Os prazos estabelecidos neste edital são preclusivos, contínuos e comuns a todos os
candidatos, não havendo justificativa para o não cumprimento e para a apresentação de recursos
e/ou de documentos após as datas estabelecidas.
15.10. É de responsabilidade do candidato, após a homologação e durante o prazo de validade deste
Concurso Público, manter seu endereço atualizado junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE
NHANDEARA, por meio de correspondência registrada endereçada a Prefeitura Municipal de
NHANDEARA  Concurso Público Edital nº 01/2015, situado na Rua Dr. Octaviano Cardoso Filho,
359, Centro, CEP: 15.190000 – NHANDEARA  SP, assumindo a responsabilidade eventual do
não recebimento de qualquer correspondência a ele encaminhada pela PREFEITURA MUNICIPAL
DE NHANDEARA, decorrente de insuficiência, equívoco ou alteração dos dados constantes da
inscrição.
15.11. A PREFEITURA MUNICIPAL DE NHANDEARA e a UNISIM  UNIVERSIDADE
SIMBOLO não se responsabilizam por quaisquer cursos, textos, apostilas e outros materiais
impressos ou digitais referentes às matérias deste Concurso Público ou por quaisquer informações
que estejam em desacordo com o disposto neste Edital.
15.12. A comprovação da tempestividade dos recursos e documentações será feita por protocolo de
recebimento, atestando exclusivamente a entrega.
15.13. Não serão considerados os recursos intempestivos ou interpostos em desacordo com este
Edital.
15.14. Incorporarseão a este Edital, para todos os efeitos, quaisquer editais complementares, atos,
avisos e convocações, relativos a este Concurso Público, que vierem a ser publicados pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE NHANDEARA conforme subitem 4.2.
15.15. O candidato convocado para o exercício de sua atividade fica obrigado a participar de todos
os cursos e treinamentos oferecidos pela PREFEITURA MUNICIPAL DE NHANDEARA ou por
ele indicados.
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15.16. Decorridos 120 (cento e vinte) dias após a homologação e não se caracterizando qualquer
óbice, é facultada a incineração do material utilizado e demais registros escritos, mantendose,
porém, pelo prazo de validade do Concurso Público, os registros eletrônicos, sob a responsabilidade
da UNISIM  UNIVERSIDADE SIMBOLO.
16.17. Integram este Edital os seguintes anexos:
a)
b)
c)
d)

Anexo
Anexo
Anexo
Anexo

I
II
III
IV






Quadro de cargos
Principais atribuições dos cargos
Detalhamento das provas objetivas
Conteúdo programático

Prefeitura Municipal de NHANDEARA – SP em 29 de setembro de 2015.

DR. OZINIO ODILON DA SILVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
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Cargos

Vagas
Nhandeara
SP

Requisitos

Remuneração
R$

Carga
Horária
Semanal

Taxa
de Inscrição
(R$)

BLOCO I
Farmacêutico

02

Ensino Superior Específico e
registro no CRF

1.570,87

40

50,00

Instrutor de Informática

01

Ensino Médio completo com
curso de Técnico em Informática
ou Ensino Superior em área
específica de informática

11,11 por hora
aula

20

30,00

Médico da Estratégia Saúde da Família

03

Ensino Superior específico e
registro no CRM

8.856,10

40

50,00

Professor de Informática

02

Ensino Superior completo na
área de informática

12,80 por hora
aula

20

50,00

Professor de Educação Básica I

15

Ensino Superior completo em
Pedagogia

1.499,16

30

50,00

01

Ensino Superior completo em
Letras com habilitação em
Língua Estrangeira Moderna 
Inglês

12,80 por hora
aula

20

50,00

Professor de Português

BLOCO II
Agente Comunitário de Saúde

06

Ensino fundamental completo

1.030,58

40

30,00

Eletricista

01

Ensino Fundamental Incompleto

1.030,58

44

30,00

Lavador

01

Ensino Fundamental Incompleto

1.030,58

44

30,00

Pedreiro

01

Ensino Fundamental Incompleto

1.030,58

44

30,00

Pintor

01

Ensino Fundamental Incompleto

1.030,58

44

30,00

Professor de Educação Básica I – Educação
Especial

01

Ensino Superior completo em
Pedagogia e Curso de
Especialização na área de
Educação Especial

1.499,16

30

50,00
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Serviçal

16

Ensino Fundamental Incompleto

798,92

Técnico em Contabilidade

Cadastro
Reserva

Ensino Médio Completo e Curso
de Técnico em Contabilidade ou
Ensino Superior de Ciências
Contábeis

11,11 por hora
aula

44

30,00

30,00
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Cargos

Agente Comunitário de Saúde

Eletricista

Farmacêutico

Principais Atribuições
 Participar de atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde, mediante
ações domiciliares ou comunitárias, individuais ou coletivas, desenvolvidas em
conformidade com as diretrizes do Sistema Único de Saúde – SUS e sob supervisão da
Secretaria Municipal da Saúde;  Utilizar instrumentos para diagnóstico demográfico e
sócio cultural da comunidade;  Promover ações de educação para a saúde individual e
coletiva;  Registrar, para fins exclusivos de controle e planejamento das ações de saúde,
dados sobre nascimento, óbitos, doenças e outros agravos à saúde;  Estimular a
participação da comunidade nas políticas voltadas para a área de saúde;  Realizar
visitas domiciliares periódicas para monitoramento de situações de risco à família; 
Participar de ações que fortaleçam os elos entre o setor de saúde e outras políticas que
promovam a qualidade de vida e outras atribuições afins, determinadas pelo supervisor
hierárquico;  Executar outras tarefas correlatas que lhe forem determinadas pelo
superior imediato.
Executa trabalhos rotineiros de eletricista, colocando e fixando os quadros de
distribuição, caixa de fusíveis ou disjuntores, utilizando ferramentas manuais, comuns e
específicas, para estruturar a parte geral da instalação elétrica, efetua a ligação de fios à
fonte fornecedora de energia, utilizando alicates, chaves, conectores e materiais
isolantes, testando posteriormente a ligação, para completar o serviço de instalação;
Promove a instalação, reparo ou substituição de tomadas, fios, lâmpadas, painéis,
interruptores, disjuntores, alarmes, campainhas, chuveiros, torneiras elétricas, utilizando
chaves, alicates e outras ferramentas, para atender às necessidades de consumo de
energia; Realiza a manutenção e instalação de ornamentos de ruas, festas, desfiles e
outras solenidades programadas pela organização, montando as luminárias e aparelhos
de som, para obter os efeitos desejados; Executa a manutenção preventiva e corretiva de
máquinas e equipamentos elétricos, reparando peças e partes danificadas, para assegurar
o seu perfeito funcionamento; Supervisiona as tarefas executadas por seus auxiliares,
acompanhando as etapas de instalação, manutenção e reparação elétrica, para assegurar
a observância das especificações de qualidade e segurança, assim como promove a
instalação, reparo e substituição de tomadas, fios, lâmpadas, painéis e interruptores,
utilizando chaves, alicates e outras ferramentas, para atender às necessidades de
consumo de energia elétrica; Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo
superior imediato.
Faz a manipulação dos insumos farmacêuticos, como medição, pesagem e mistura,
utilizando instrumentos especiais e fórmulas químicas, para atender à produção de
remédios; Controla entorpecentes e produtos equiparados, anotando sua venda em
mapas, livros, segundo os receituários devidamente preenchidos, para atender aos
dispositivos legais; Faz análises clínicas de sangue, urina, fezes, saliva e outros,
valendose de diversas técnicas especificas, para complementar o diagnóstico de
doenças; Efetua análise bromatológica de alimentos, valendose de métodos, para
garantir o controle de qualidade, pureza, conservação e homogeneidade, com vistas ao
resguardo da saúde pública; Fiscaliza farmácias, drogarias e industrias químico
farmacêuticas, quanto ao aspecto sanitário, fazendo visitas periódicas e autuando os
infratores, se necessário, para orientar seus responsáveis no cumprimento da legislação
vigente; Assessora autoridades superiores, preparando informes e documentos sobre
legislação e assistência farmacêutica, a fim de fornecer subsídio para elaboração de
ordens de serviços, portarias, pareceres e manifestos; Executa outras tarefas correlatas
determinadas pelo superior imediato.

Instrutor de Informática

Ministrar aulas práticoteóricas sobre operação de equipamentos eletrônicos de
processamento de dados, interpretando as mensagens e acionando os comandos
necessários, orientando e assistindo os alunos de acordo com a programação de
trabalho.

Lavador

Executar serviços de lavagem de veículos e maquinas em geral; Executar serviços de
lubrificação de veículos e maquinas em geral, executar outras tarefas correlatas.
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Médico da Estratégia Saúde da Família

Executa exames médicos, avaliando o estado de saúde de pacientes, dando parecer em
diagnósticos, analisando sintomas e receitando medicamentos ou outras formas de
tratamento, de acordo com o tipo de enfermidade apresentado; Solicita exames de
laboratório; Encaminha pacientes a especialistas; Exerce atividades de medicina fazendo
consultas, sendo legalmente habilitados para o exercício da profissão. Deve seguir o
princípio da ética profissional; Ocupa cargos efetivos integrantes das categorias
funcionais do médico; Executar outras tarefas correlatas, distribuindo, orientando e
coordenando as tarefas individuais ou em grupos, assegurando o processo de execução
dentro de prazos e normas estabelecidas, requisita os materiais, ferramentas,
equipamentos e demais elementos de trabalho, encaminhando os pedidos à unidade,
para assegurar os cumprimentos necessários dos trabalhos; Supervisiona os trabalhos a
serem executados, dando instruções, procurando adaptar os trabalhadores aos métodos
de trabalho e dandolhes, quando necessário, um treinamento em serviço, para tornar
esses métodos perfeitamente assimilados pelos executores; Elabora relatórios
periódicos, indicando os trabalhos executados ou em execução, resultados de inspeção,
ocorrências e assuntos de interesse, para informar os superiores ou para outros fins;
Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.

Pedreiro

Verifica as características da obra, examinando plantas e outras especificações
da construção, para selecionar o material e estabelecer as operações a
executar; Ajusta a pedra ou tijolo a ser utilizado, adaptando a forma e medida
ao lugar onde será colocado, utilizando martelo e talhadeira, para possibilitar o
assentamento do material em questão, mistura areia, cimento e água, dosando
esses materiais nas quantidades convenientes, para obter a argamassa a ser
empregada no assentamento de pedras e tijolos, assim como ladrilhos, pisos,
superpondoos em fileiras ou seguindo os desenhos, para levantar paredes,
vigas pilares, degraus de escadas e outras partes da construção; Constrói base
de concreto e/ou outro material, baseandose nas especificações, para
possibilitar a instalação de máquinas, postes da rede elétrica, executa serviços
de acabamento em geral, tais como colocação de telhas, revestimento de
pavimentos ou paredes com ladrilhos e azulejos, instalação de rodapés,
verificando material e ferramentas necessárias para a execução dos trabalhos;
Executa trabalhos de manutenção corretiva de prédios, calçadas e estruturas
semelhantes, reparando paredes e pisos, aparelhos sanitários e outras peças,
chumbando as bases danificadas, para reconstruir essas estruturas; Reboca as
estruturas construídas, empregando argamassa de cal, cimento e areia e
atentando para o prumo e nivelamento das mesmas para tornálas aptas a
outros tipos de revestimento.

Pintor

Executar serviços de pintura em geral; pintura em superfícies de todas as espécies;
dominar o uso de vernizes, silicones e impermeabilizantes; dominar a manipulação de
pincéis e pistolas de ar comprimido; aplicar seladores, massa corrida, camadas de fundo
e acabamento, esmaltes, dentre outras tarefas afins.

Professor de Informática

Ministra aulas em matérias específicas do curso de informática, zelando pela
aprendizagem e desenvolvimento educacional do aluno e comprometendose com o
sucesso de sua ação educativa na escola e nos momentos cívicos do município. Exercer
atividades e planejamento do ano letivo, discutindo a proposta da escola, participando
da definição da proposta pedagógica, fixando metas, definindo objetivos e cronogramas
e selecionando conteúdos; Apoiar professores regentes de classes nas atividades
necessárias ao atendimento dos alunos, diagnosticar a realidade dos alunos e avaliar seu
conhecimento, acompanhando o processo de desenvolvimento dos alunos e aplicando
instrumentos de avaliação; Interagir com a comunidade escolar, buscando conscientizá
la sobre temas fundamentais para a cidadania e a qualidade de vida, colaborar com as
atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade; Zelar pela
aprendizagem do aluno, estabelecer e implementar estratégias de recuperação para os
alunos de menor rendimento; Desenvolver suas atividades de forma individual e em
equipe incumbirse de demais tarefas indispensáveis à plena realização dos fins
educacionais da escola e ao sucesso do processo de ensino aprendizagem; Ministrar
aulas e horas aulas sem que solicitado na unidade escolar onde é lotado ou em quaisquer
outras da Rede Municipal de Educação; Auxiliar no processo de adaptação dos alunos
novos e dos que necessitarem de adaptação, auxiliar na promoção de solenidades
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comemorativas, jogos e outras atividades correlatas; Executar outras tarefas correlatas
determinadas pelo seu superior imediato.

Professor de Educação Básica I

Professor de Educação Básica I – Educação Especial

Professor de Português

Ministra aulas para crianças de Educação Infantil (maternal até a segunda etapa), Ensino
Fundamental (1º ao 5º ano) e Educação de Jovens e Adultos (EJA) que estudam no
período integral, visando a alfabetização e o desenvolvimento educacional do aluno,
organiza e promove atividades educacionais, zelando pela aprendizagem e
desenvolvimento intelectual, social e cívico, comprometendose com o sucesso de sua
ação educativa na escola. Exercer atividades e planejamento do ano letivo, discutindo a
proposta da escola, participando da definição da proposta pedagógica, fixando metas,
definindo objetivos e cronogramas e selecionando conteúdos; Apoiar professores
regentes de classes nas atividades necessárias ao atendimento dos alunos, diagnosticar a
realidade dos alunos e avaliar seu conhecimento, acompanhando o processo de
desenvolvimento dos alunos e aplicando instrumentos de avaliação; Interagir com a
comunidade escolar, buscando conscientizála sobre temas fundamentais para a
cidadania e a qualidade de vida, colaborar com as atividades de articulação da escola
com as famílias e a comunidade; Atuar nas atividades de apoio suplementar com o
professor titular da classe ou sob sua orientação, zelar pela aprendizagem do aluno,
estabelecer e implementar estratégias de recuperação para os alunos de menor
rendimento; Substituir os regentes de classe, suas faltas eventuais e afastamentos para
cargos de função gratificada e outros afastamentos; Desenvolver suas atividades de
forma individual e em equipe incumbirse de demais tarefas indispensáveis à plena
realização dos fins educacionais da escola e ao sucesso do processo de ensino
aprendizagem; Ministrar aulas e horas aulas sem que solicitado na unidade escolar onde
é lotado ou em quaisquer outras da Rede Municipal de Educação; Auxiliar o professor
titular sempre que é solicitado, auxiliar no processo de adaptação dos alunos novos e
dos que necessitarem de adaptação, auxiliar na promoção de solenidades
comemorativas, jogos, trabalhos manuais para ativar o interesse dos alunos pelos
conhecimentos históricossociais e outras atividades correlatas; Executar outras tarefas
correlatas determinadas pelo seu superior imediato.
Ministra aulas para crianças de Educação Infantil (maternal até a segunda etapa), Ensino
Fundamental (1º ao 5º ano) e Educação de Jovens e Adultos (EJA) que estudam no
período integral, visando a alfabetização e o desenvolvimento educacional do aluno,
organiza e promove atividades educacionais, zelando pela aprendizagem e
desenvolvimento intelectual, social e cívico, comprometendose com o sucesso de sua
ação educativa na escola. Exercer atividades e planejamento do ano letivo, discutindo a
proposta da escola, participando da definição da proposta pedagógica, fixando metas,
definindo objetivos e cronogramas e selecionando conteúdos; Apoiar professores
regentes de classes nas atividades necessárias ao atendimento dos alunos, diagnosticar a
realidade dos alunos e avaliar seu conhecimento, acompanhando o processo de
desenvolvimento dos alunos e aplicando instrumentos de avaliação; Interagir com a
comunidade escolar, buscando conscientizála sobre temas fundamentais para a
cidadania e a qualidade de vida, colaborar com as atividades de articulação da escola
com as famílias e a comunidade; Atuar nas atividades de apoio suplementar com o
professor titular da classe ou sob sua orientação, zelar pela aprendizagem do aluno,
estabelecer e implementar estratégias de recuperação para os alunos de menor
rendimento; Substituir os regentes de classe, suas faltas eventuais e afastamentos para
cargos de função gratificada e outros afastamentos; Desenvolver suas atividades de
forma individual e em equipe incumbirse de demais tarefas indispensáveis à plena
realização dos fins educacionais da escola e ao sucesso do processo de ensino
aprendizagem; Ministrar aulas e horas aulas sem que solicitado na unidade escolar onde
é lotado ou em quaisquer outras da Rede Municipal de Educação; Auxiliar o professor
titular sempre que é solicitado, auxiliar no processo de adaptação dos alunos novos e
dos que necessitarem de adaptação, auxiliar na promoção de solenidades
comemorativas, jogos, trabalhos manuais para ativar o interesse dos alunos pelos
conhecimentos históricossociais e outras atividades correlatas; Executar outras tarefas
correlatas determinadas pelo seu superior imediato.
Ministra aulas para crianças de Educação Infantil (maternal até a segunda etapa), Ensino
Fundamental (1º ao 5º ano), Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos (EJA) que
estudam no período integral, visando a alfabetização e o desenvolvimento educacional
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Serviçal

Técnico em Contabilidade

do aluno, organiza e promove atividades educacionais, zelando pela aprendizagem e
desenvolvimento intelectual, social e cívico, comprometendose com o sucesso de sua
ação educativa na escola. Exercer atividades e planejamento do ano letivo, discutindo a
proposta da escola, participando da definição da proposta pedagógica, fixando metas,
definindo objetivos e cronogramas e selecionando conteúdos; Apoiar professores
regentes de classes nas atividades necessárias ao atendimento dos alunos, diagnosticar a
realidade dos alunos e avaliar seu conhecimento, acompanhando o processo de
desenvolvimento dos alunos e aplicando instrumentos de avaliação; Interagir com a
comunidade escolar, buscando conscientizála sobre temas fundamentais para a
cidadania e a qualidade de vida, colaborar com as atividades de articulação da escola
com as famílias e a comunidade; Atuar nas atividades de apoio suplementar com o
professor titular da classe ou sob sua orientação, zelar pela aprendizagem do aluno,
estabelecer e implementar estratégias de recuperação para os alunos de menor
rendimento; Substituir os regentes de classe, suas faltas eventuais e afastamentos para
cargos de função gratificada e outros afastamentos; Desenvolver suas atividades de
forma individual e em equipe incumbirse de demais tarefas indispensáveis à plena
realização dos fins educacionais da escola e ao sucesso do processo de ensino
aprendizagem; Ministrar aulas e horas aulas sem que solicitado na unidade escolar onde
é lotado ou em quaisquer outras da Rede Municipal de Educação; Auxiliar o professor
titular sempre que é solicitado, auxiliar no processo de adaptação dos alunos novos e
dos que necessitarem de adaptação, auxiliar na promoção de solenidades
comemorativas, jogos, trabalhos manuais para ativar o interesse dos alunos pelos
conhecimentos históricossociais e outras atividades correlatas; Executar outras tarefas
correlatas determinadas pelo seu superior imediato.
Realizar a limpeza e a conservação das instalações e equipamentos dos prédios onde
funcionam as unidades da Prefeitura; executar eventuais mandados, fazer chá ou café
assim como servilos, servir águas e tarefas correlatas; carregar e descarregar móveis e
equipamentos em veículos; executar tarefas manuais simples que exijam esforço físico,
certos conhecimentos e habilidades elementares; efetuar a coleta de lixo domiciliar,
comercial e industrial; varrer as vias e logradouros públicos; recolher o lixo de mercado
público e feiras livres; executar tarefas de limpeza em geral, inclusive com remoção de
entulhos, carregar e descarregar veículos de transporte de lixo; executar conservação e
limpeza de cemitério, realizar limpeza e conservação em dependências escolares,
Executar outras atribuições congêneres inerentes ao cargo respectivo.
Ministra aula em curso de técnico em contabilidade, controlar os trabalhos de análise e
conciliação de contas, conferindo os saldos, localizando e retificando possíveis erros,
para assegurar a correção das operações contábeis, proceder aos trabalhos de
classificação e avaliação de despesas, analisando a natureza das mesmas, para apropriar
custos de bens e serviços; elaborar quadros demonstrativos, relatórios e tabelas,
compilando dados contábeis e efetuando cálculos, com base em informações de
arquivos, fichários e outros; participar da elaboração de balancetes e balanços, aplicando
normas contábeis e organizando demonstrativos e relatórios de comportamento das
dotações orçamentárias; executar outras tarefas correlatas.
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Composição das provas objetivas:
1. – Quadro I:
Cargos:
Agente Comunitário de Saúde
Farmacêutico
Instrutor de Informática
Médico da Estratégia Saúde da Família
Professor de Educação Básica I
Professor de Educação Básica I – Educação Especial
Professor de Informática
Professor de Português
Técnico em Contabilidade
Matéria
Língua Portuguesa
Conhecimentos Específicos
Total

Nº de
Alternativas
05
05


Nº de
Questões
16
24
40

Pontuação por
questão
2,50
2,50


Pontuação
Total
40
60
100

Pontuação por
questão
2,50
2,50
2,50


Pontuação
Total
30
30
40
100

2. – Quadro II:
Cargos:
Eletricista
Lavador
Pedreiro
Pintor
Serviçal
Matéria
Língua Portuguesa
Conhecimentos Específicos
Conhecimentos Específicos
Total

Nº de
Alternativas
05
05
05


Nº de
Questões
12
12
16
40
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PROGRAMA DAS PROVAS:
LÍNGUA PORTUGUESA
Nível Superior: Ortografia. Relações entre fonemas e grafias. Acentuação. Morfologia: Estrutura e
formação de palavras. Classes de palavras e seu emprego. Flexão nominal e verbal. Sintaxe:
Processos de coordenação e subordinação. Equivalência e transformação de estruturas. Discurso
direto e indireto. Concordância nominal e verbal. Regência verbal e nominal. Crase. Pontuação.
Interpretação de textos: Variedade de textos e adequação de linguagem. Estruturação do texto e dos
parágrafos. Informações literais e inferências. Estruturação do texto: recursos de coesão.
Significação contextual de palavras e expressões. Ponto de vista do autor.
Nível Médio: Ortografia. Relações entre fonemas e grafias. Acentuação. Morfologia: Estrutura e
formação de palavras. Classes de palavras e seu emprego. Flexão nominal e verbal. Sintaxe:
Processos de coordenação e subordinação. Equivalência e transformação de estruturas. Discurso
direto e indireto. Concordância nominal e verbal. Regência verbal e nominal. Crase. Pontuação.
Interpretação de textos: Variedade de textos e adequação de linguagem. Estruturação do texto e dos
parágrafos. Informações literais e inferências. Estruturação do texto: recursos de coesão.
Significação contextual de palavras e expressões. Ponto de vista do autor.
Nível Fundamental Completo: Ortografia: uso de S e Z. Emprego de SS, C, Ç, CH, EX, J e G.
Divisão silábica: separação e partição de silabas. Classificação das palavras quanto ao número de
sílabas. Acentuação gráfica: princípios básicos(regras), classificação das palavras quanto à posição
da sílaba tônica, Classe de palavras(classes gramaticais). Flexões: gênero, número e grau do
substantivo e adjetivo. Tempos e modos do verbo. Crase. Frase e Oração. Tipos de sujeito.
Sinônimos e antônimos. Interpretação de texto. Sufixos e Prefixos. Tipos de predicado. Pronomes
de Tratamento. Vozes do verbo.
Nível Fundamental Incompleto: Ortografia: uso de S e Z. Emprego de SS, C, Ç, CH, EX, J e G.
Divisão silábica: separação e partição de silabas. Classificação das palavras quanto ao número de
sílabas. Flexões: gênero, número e grau do substantivo e adjetivo.
MATEMÁTICA
Nível Fundamental Incompleto: Números naturais e inteiros: quatro operações fundamentais e
resolução de problemas envolvendo as quatro operações. Sistema de numeração decimal e
problemas envolvendo numeração decimal. Noções de dúzia, dezena, metade, dobro, triplo, um
terço ou terça parte, um quarto ou quarta parte, número par e número ímpar e resolução de
problemas.
CONHECIMENTOS GERAIS
Nível Fundamental Incompleto: História e Geografia do Município de Nhandeara  SP; História
Geral e do Brasil; Geografia do Brasil; Atualidades; Aspectos da Sociedade Política do Brasil e
Região de Nhandeara – SP.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Agente Comunitário de Saúde: Aleitamento Materno: Objetivos e importância. Nutrição infantil e
de gestantes: Principais grupos de alimentos e Importância da alimentação balanceada. Vacinação
Infantil: Principais vacinas e calendário de vacinação do Estado de São Paulo. Prevenção e
tratamento das diarreias. Processo Saúde Doença. Princípios e Diretrizes do SUS. Cadastramento
familiar e territorial: finalidade. Atribuições do Agente Comunitário de Saúde. Estatuto da Criança
e do Adolescente. Estatuto do Idoso. Noções de ética e cidadania.
Farmacêutico: Planejamento e gestão da assistência farmacêutica; seleção de medicamentos;
sistemas de compra e distribuição de medicamentos em farmácia e/ou almoxarifado no serviço
público; armazenamento de medicamentos; gestão de materiais na farmácia e/ou almoxarifado;
aquisição e licitação de medicamentos e outros produtos para a saúde; seguimento Farmacoterápico
de pacientes em ambulatório; Farmácia Clínica, Atenção Farmacêutica, Intervenção Farmacêutica e
otimização da farmacoterapia; aspectos de biossegurança em farmácias; farmacoepidemiologia;
farmacoeconomia; farmacovigilância; estudos de utilização de medicamentos; farmacoterapia
baseada em evidências; análises farmacoeconômicas; ética Farmacêutica; análise farmacêutica e
controle de qualidade de medicamentos; cálculos de concentrações na manipulação farmacêutica.
Interpretação de certificados de análise de medicamentos; estabilidade de medicamentos;
Farmacotécnica e Tecnologia Farmacêutica; formas farmacêuticas sólidas, líquidas, semisólidas e
estéreis: conceito, importância, aspectos biofarmacêuticos, fabricação e acondicionamento; sistemas
de liberação de fármacos; aspectos técnicos de infraestrutura física e garantia de qualidade; boas
práticas de manipulação em farmácia; farmacologia e farmacoterapia; reações adversas a
medicamentos; interações medicamentosas; farmacologia e farmacoterapia nas doenças infecciosas
bacterianas, virais e fúngicas; farmacologia e farmacoterapia nas doenças do sistema
cardiovascular;
farmacologia e farmacoterapia nas doenças neoplásicas; armacologia e
farmacoterapia da dor e da inflamação; farmacologia e farmacoterapia nos distúrbios da coagulação;
farmacologia do sistema nervoso central, autônomo e periférico; segurança do processo de
utilização de medicamentos; produtos para a saúde relacionados com o preparo, administração e
descarte de medicamentos; Sistema Único de Saúde: princípios e diretrizes; Política Nacional de
Assistência Farmacêutica; Assistência Farmacêutica na Atenção Básica; atenção de média e alta
complexidade. Amostras biológicas: coleta, preparação e preservação de espécimes clínicos para
diagnóstico laboratorial. Biossegurança e controle de qualidade em laboratório. Bioquímica clínica
e técnicas de laboratório aplicadas às análises bioquímicas e endócrinas. Parasitologia clínica e
técnicas gerais de laboratório aplicadas ao diagnóstico de protozoários e helmintos. Métodos de
exame cropológico. Microbiologia clínica e técnicas gerais de laboratório aplicadas ao diagnóstico
de fungos, vírus e bactérias. Hematologia clínica e técnicas de laboratório aplicadas ao estudo
hematológico. Imunologia clínica e técnicas de laboratório aplicadas ao diagnóstico das doenças
infecciosas, autoimunes e tumorais. Uroanálise: métodos e técnicas de laboratório aplicadas ao
exame físico, químico e citológico da urina.
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Instrutor de Informática: Noções básicas software e hardware. Lógica de programação. Controle
de acesso e segurança. Conhecimento de conceitos sobre internet e intranet, programas de
navegação, correio eletrônico. Conhecimento de uso e administração de aplicativos básicos de
automação de escritório para elaboração de documentos, planilhas e apresentações. Redes de
computadores. Sistemas Operacionais Windows e Linux. Executar tarefas de suporte e apoio a
aplicativos básicos. Manutenção de sistemas e aplicações. Implantar sistemas e aplicações.
Manutenção de equipamentos. Selecionar recursos de trabalho: especificar máquinas, ferramentas,
acessórios e suprimentos.
Médico da Estratégia Saúde da Família: Diretrizes e bases da implantação do SUS. Constituição
da República Federativa do Brasil – Saúde. Organização da Atenção Básica no Sistema Único de
Saúde. Epidemiologia, história natural e prevenção de doenças. Reforma Sanitária e Modelos
Assistenciais de Saúde – Vigilância em Saúde. Indicadores de nível de saúde da população.
Políticas de descentralização e atenção primária à Saúde. Doenças de notificação compulsória no
Estado de São Paulo. Código de Ética Médica. Atualidades sobre Saúde Pública e Medicina Geral.
Saúde Pública. Medicina Social e Preventiva. Epidemiologia e Fisiopatologia. Manifestações
clínicas e diagnósticas. Tratamento e prevenção de doenças: reumática, hematológica, pâncreas,
gastrintestinal, renais e do trato urinário, cardiovasculares, respiratórias, infectocontagiosas,
nutricionais e metabólicas do sistema endócrino, imunológicas, neurológicas, dermatológicas,
psiquiátricas, ginecológicas, ortopédicas, pediátricas. Código de Processo Ético.
Professor de Informática: 1. Pacote Office 2000/XP/2003; Internet Explorer; Conceitos em
Hardware; conectividade e configuração de ambiente de usuário; 2. Sistemas Operacionais
(98/2000/XP/2003): Instalação e configuração;Sistemas de Arquivos; Serviços de rede em ambiente
Windows IIS,DNS, WINS, DHCP, Grupos de Usuários e Unidades Organizacionais, Domínios,
Sites, Diretivas de Grupo, Backup; Jogos educativos, aplicação e acompanhamento do aluno em
softwares educacionais construtivistas e instrucionistas. O uso do computador na Escola, as novas
tecnologias, Tecnologias da Informação e Comunicação na Educação e a formação docente, o papel
do Professor na era digital e a utilização da tecnologia como meio de pesquisa e ferramenta no
processo de ensino aprendizagem; 3. Sistema Operacional Linux; 4. Ambientes Virtuais de
Aprendizagem, Portais de Informação, Bibliotecas Virtuais; 4. Sistemas Multimídia, Linguagem,
Multimídia, Hipertexto e Hipermídia.
Professor de Educação Básica I: I  CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS: 01  Projeto Político
Pedagógico (caracterização, elaboração e execução); 02  Colegiados Escolares (composição,
atribuições e participação dos segmentos); 03  A relação escola, comunidade e família 04  O
trabalho escolar e o processo de inclusão; 05  A contextualização dos currículos
(interdisciplinaridade, transdisciplinaridade e multidisciplinaridade); 06  Os processos e os
instrumentos de avaliação da aprendizagem; 07  Organização dos tempos e espaços escolares; 08 
Leitura Escrita e Processos de Aprendizagem na Alfabetização; 09 – Referencial Curricular
Nacional Volumes 1, 2 e 3; A criança e a Educação Infantil, A cultura da infância e a cultura
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infantil: concepção de infância e de educação infantil. Construindo identidades nas interações:
conhecendo a criança. A ludicidade como dimensão humana. Educação Infantil: todo cuidado educa
e toda educação cuida. Fundamentos da Educação Infantil: as contribuições da filosofia, da
antropologia, da sociologia e da psicologia. A formação do professor de crianças de 0 a 5 anos.
Políticas Públicas da Educação Infantil. História da Educação Infantil. A Legislação e a Educação
Infantil. Pedagogia da Educação Infantil. Pedagogia do Olhar e da Escuta. Pedagogia das Relações.
Pedagogia da Diferença. A organização dos tempos e espaços na Educação Infantil. A Educação
Infantil e a família Atores e Protagonistas. Constituição da República Federativa do Brasil
promulgada a 05 de outubro de 1988 – artigos 5º, 7º ao 41, 205 ao 214 e 227 ao 229. Lei Federal nº.
9394/ 96 – Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei Federal nº. 8069/ 90 –
Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Parecer CNE / CEB nº. 20/2009 e Resolução
CNE / CEB nº. 05/2009 – Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. Parecer
CNE / CP nº. 03/04 e Resolução CNE / CP nº. 01/04 – Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais
para a Educação das Relações ÉtnicoRaciais e para o Ensino de História e Cultura AfroBrasileira
e Africana.
Professor de Educação Básica I – Educação Especial: Declaração de Salamanca. Lei nº 9.394, de
20/12/1996  Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei nº 8.069, de 13/07/1990  Estatuto da
Criança e do Adolescente. Lei 10.172/01 – Plano Nacional de Educação– Educação Especial.
Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica. Parâmetros Curriculares
Nacionais – Adaptações curriculares – estratégias para a educação de alunos com necessidades
educacionais especiais. Atendimento Educacional Especializado. Formação de professores.
Terminalidade Específica. Objetivos da Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da
Educação Inclusiva. Diretrizes da Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da
Educação Inclusiva. Concepção de Inclusão Educacional. Redes de Apoio a Educação Inclusiva.
Sala de recurso multifuncional. Sistema LIBRAS.
Professor de Português: 1. Leitura e compreensão de texto. Linguagem e texto: uso, funções e
análise, norma padrão, variações lingüísticas, tipologia textual (elementos característicos de cada
tipo e gêneros textuais), diferença entre língua oral e língua escrita, relações de intertextualidade,
coesão e coerência textuais. 2. Estrutura, uso e funções da língua materna: Fonética e fonologia 
aspectos conceituais: fonema e letra; produção de fonemas; classificação dos fonemas; encontros
vocálicos e consonantais; divisão silábica. Ortografia – representação gráfica dos fonemas,
notações léxicas (sinais de acentuação). Pontuação. Crase. Morfologia – estruturas das palavras
(morfemas, radicais, prefixos, sufixos), processo de formação e flexão de palavras, classes
gramaticais. Sintaxe: concordância (nominal e verbal); regência (nominal e verbal); colocação de
pronomes; análise sintática da oração e do período. Emprego de tempos e modos verbais. 3.
Literatura brasileira: principais características e obras dos períodos: colonial/barroco; romantismo;
realismo; simbolismo; prémodernismo, modernismo; literatura contemporânea.
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Técnico em Contabilidade: Sistema Orçamentário Brasileiro: Plano Plurianual. Diretrizes
orçamentárias. Orçamento anual: conceito. Princípios orçamentários. Aspectos políticos, jurídicos,
econômicos e financeiros do orçamento. Conteúdo do orçamentoprograma. Classificações
orçamentárias da receita e da despesa pública de acordo com a Lei No 4.320/64 e as Portarias e
Resoluções que regulamentam a matéria. Processo orçamentário: Elaboração da proposta
orçamentária. Conteúdo e forma da proposta. Competência da elaboração. Discussão, votação e
aprovação. Encaminhamento da proposta ao Legislativo. Emendas, vetos e rejeição à proposta
orçamentária. Aprovação da Lei de Orçamento. Aspectos orçamentários, consoante Lei
Complementar No 101/2000. Receita Governamental: Conceito. Classificação da receita pública.
Estágios da receita: previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento. Despesa Governamental:
Conceito. Conceito e classificações da despesa pública. Despesas obrigatórias de caráter continuado
Estágio da despesa. Estágios da despesa:fixação, empenho, liquidação e pagamento. Contabilidade
Pública: Conceito. Campo de aplicação. As funções da contabilidade. Estrutura organizacional
contábil: centralizada, descentralizada e integrada. O sistema de informação contábil. Regras da Lei
No 4.320/64, da Lei Complementar No 101/2000 e do Decreto Lei No 200/67 aplicadas à
Contabilidade Pública. As demonstrações contábeis da Lei No 4.320/64. Princípios fundamentais de
contabilidade e sua aplicação à contabilidade pública. Reconhecimento das receitas e despesas
públicas. Escrituração contábil, registro das operações típicas. Balanços e levantamento de contas.
Relações intragovernamentais. Consolidação das demonstrações. Formas de gestão dos recursos
financeiros: princípio da unidade de tesouraria. Gestão por Fundos Especiais. Adiantamentos.
Contabilidade dos fundos especiais. Dívida pública: conceito, objetivo, classificação e capacidade
de endividamento. Prestações e Tomada de Contas: Contas de gestão, contas de governo, contas da
entidade. Tomada de contas, controle interno e externo da administração pública. Transparência e
controle, Lei Complementar No 101/2000. Administração Pública: Lei No 8666/93  Lei das
Licitações e Contratos Públicos.
ROTEIRO DAS PROVAS PRÁTICAS
1. Cargos:
Eletricista
Pedreiro
Pintor
Serviçal
A prova prática será realizada com base no conteúdo a seguir:
ELETRICISTA
Organização, Segurança e Higiene no trabalho; Uso correto de ferramentas e equipamentos;
Habilidade e destreza no desenvolvimento das tarefas; Conhecimento prático sobre as atividades
desenvolvidas.
Requisitos para a realização da prova prática:
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Os candidatos deverão comparecer para a prova prática portando Cédula de Identidade ou Carteira
expedida por Órgãos ou Conselhos de Classe que tenham força de documento de identificação.
PEDREIRO
A avaliação da prova consistirá na elevação de parede de tijolos e utilização correta de ferramental.
Argamassa de assentamento; Nível; Mangueira de Nível; Régua; Assentamento de tijolos;
Argamassa de concreto; Pisos; Segurança e Higiene no Trabalho; Economia no uso dos materiais.
Requisitos para a realização da prova prática:
Os candidatos deverão comparecer para a prova prática portando Cédula de Identidade ou Carteira
expedida por Órgãos ou Conselhos de Classe que tenham força de documento de identificação.
PINTOR
A avaliação da prova consistirá na Identificação de ferramentas, instrumentos, materiais e
equipamentos utilizados na atividade; Noções de segurança, higiene e limpeza nos postos de
trabalho; Desenvolvimento de atividades relacionadas as atribuições do cargo.
Requisitos para a realização da prova prática:
Os candidatos deverão comparecer para a prova prática portando Cédula de Identidade ou Carteira
expedida por Órgãos ou Conselhos de Classe que tenham força de documento de identificação.
SERVIÇAL
Noções de Limpeza e Higiene em todas as dependências de prédios públicos (Banheiros, cozinhas,
corredores, vidraças, mesas, salas de aula, quadras esportivas, etc.); Noções de segurança no
trabalho; Conhecimentos e Manuseio de Utensílios e Produtos de Limpeza; Conhecimento e
Manuseio de ferramentas de uso manual; Conhecimentos em relação ao trabalho de limpeza de
terrenos; Resistência física em trabalhos de carga e descarga.
Requisitos para a realização da prova prática:
Os candidatos deverão comparecer para a prova prática portando Cédula de Identidade ou Carteira
expedida por Órgãos ou Conselhos de Classe que tenham força de documento de identificação.

