PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ
EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019
A Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá FAZ SABER que estarão abertas as inscrições
para Concurso Público, regido pelas presentes Instruções Especiais, parte integrante deste Edital, para
provimento dos cargos constantes do item 2, do Capítulo I, deste Edital, sob organização e aplicação da Fundação
para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – Fundação VUNESP.
INSTRUÇÕES ESPECIAIS
I – DOS CARGOS
1. Este Concurso Público destina-se ao provimento dos cargos constantes do item 2., deste Capítulo, com vagas
existentes e das que vierem a existir dentro do prazo de sua validade.
2. Os códigos dos cargos; o nome dos cargos; o total de vagas; as vagas para ampla concorrência; as vagas
reservadas para deficientes (5%); os vencimentos; os requisitos exigidos e a jornada de trabalho são os
estabelecidos na tabela que segue:
Códigos dos
cargos

Total de
vagas

Cargos

001

Auxiliar
Dentário

002

de

Consultório

Vagas para Vagas para
Vencimentos
ampla
deficiente
(R$)
concorrência
(5%)

4

3

1

1.499,68

Eletricista

1

1

-

1.606,80

003

Merendeiro(a)

3

2

1

1.499,68

004

Operador de Máquinas de
Grande Porte

2

1

1

1.713,92

005

Desenhista

1

1

-

1.821,04

006

Escriturário

10

9

1

1.821,04

007

Fiscal de Posturas

2

1

1

2.060,00

008

Inspetor de Alunos

1

1

-

1.466,47

009

Professor Monitor de Creche

5

4

1

2.557,74

010

Secretário de Escola

2

1

1

1.392,56

011

Técnico de Contabilidade

1

1

-

1.928,16

012

Técnico de Enfermagem do
Trabalho

CR

-

-

1.606,80

013

Técnico de Prótese Oral

1

1

-

1.821,04

014

Técnico de Segurança do
Trabalho

CR

-

-

1.821,04

015

Topógrafo

1

1

-

1.713,92

016

Arquiteto

1

1

-

3.749,20

Jornada de
Trabalho
(horas
semanais)

Requisitos Exigidos

- Ensino Fundamental completo e
Formação Técnica na Área
- Ensino Fundamental completo e
Curso Específico na Área
- Ensino Fundamental completo
- Ensino Fundamental completo
- Carteira Nacional de Habilitação –
Categoria D
- Experiência comprovada no cargo
- Ensino Médio completo e Habilitação
Específica para Desenhista
- Ensino Médio completo
- Ensino Médio completo
- Carteira Nacional de Habilitação –
Categoria B
- Ensino Médio completo
- Habilitação específica em Magistério,
em nível de Ensino Médio e/ou
Superior em Licenciatura Plena em
Pedagogia
- Ensino Médio completo
- Ensino Médio completo e Curso
Técnico em Contabilidade
- Registro no Conselho Regional de
Contabilidade – CRC
- Ensino Médio completo e Curso
Técnico em Enfermagem
- Capacitação em Enfermagem do
Trabalho
- Registro no Conselho Regional de
Enfermagem – COREN
- Ensino Médio Completo e Curso
Técnico em Prótese Oral com o
respectivo Registro no Órgão de
Classe
- Ensino Médio completo
- Curso Técnico em Segurança do
Trabalho
- Registro no Ministério do Trabalho e
Emprego – MTE
- Ensino Médio completo
- Curso Técnico em Agrimensura ou
Topografia com o respectivo Registro
no Órgão de Classe
- Ensino Superior completo
Arquitetura e Urbanismo

em

44
44
44
44

44
44
44
44
40
44
44

44

44

44

44

44

017

Assistente Social

2

1

1

2.356,64

018

Auxiliar Jurídico

1

1

-

2.266,00

019

Contador

1

1

-

2.035,28

020

Dentista

CR

-

-

22,04 por
hora

021

Dentista de Saúde da Família

1

1

-

6.500,00

022

Engenheiro Ambiental

1

1

-

3.749,20

023

Engenheiro Civil

1

1

-

3.749,20

024

Engenheiro de Tráfego

1

1

-

3.605,00

025

Engenheiro Eletricista

1

1

-

3.749,20

026

Engenheiro Orçamentista

1

1

-

3.605,00

027

Farmacêutico

5

4

1

2.142,40

028

Fisioterapeuta

3

2

1

2.142,40

029

Fonoaudiólogo

3

2

1

2.142,40

030

Gestor de Contratos

1

1

-

2.575,00

031

Médico Auditor

1

1

-

2.678,00

032

Médico Cardiologista

1

1

-

68,56 por
hora

033

Médico Clínico Geral

1

1

-

68,56 por
hora

034

Médico Dermatologista

1

1

-

68,56 por
hora

035

Médico do Trabalho

1

1

-

66,56 por

- Registro no Conselho Regional do
Órgão de Classe
- Ensino Superior completo em
Assistência Social
- Registro no Conselho Regional de
Assistência Social – CRESS
- Ensino Superior completo em Direito
- Ensino Superior completo em
Ciências Contábeis
- Registro no Conselho Regional de
Contabilidade – CRC
- Ensino Superior completo em
Odontologia
- Registro no Conselho Regional de
Odontologia – CRO
- Ensino Superior completo em
Odontologia
- Registro no Conselho Regional de
Odontologia – CRO
- Ensino Superior completo em
Engenharia Ambiental
- Registro no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia - CREA
- Ensino Superior completo em
Engenharia Civil
- Registro no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia – CREA
- Ensino Superior completo em
Engenharia
- Especialização em Engenharia de
Tráfego
- Registro no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia - CREA
- Ensino Superior completo em
Engenharia Elétrica
- Registro no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia – CREA
- Ensino Superior completo em
Engenharia Civil
- Registro no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia – CREA
- Ensino Superior completo em
Farmácia
- Registro no Conselho Regional de
Farmácia – CRF
- Ensino Superior completo em
Fisioterapia
- Registro no Conselho Regional de
Fisioterapia e Terapia Ocupacional –
CREFITO
- Ensino Superior completo em
Fonoaudiologia
- Registro no Conselho Regional de
Fonoaudiologia - CREFONO
- Ensino Superior completo em:
Administração, ou Ciências Contábeis,
ou Ciências Econômicas ou Direito
- Ensino Superior completo em
Medicina
- Registro no Conselho Regional de
Medicina – CRM
- Ensino Superior completo em
Medicina
- Residência Médica na Área de
Cardiologia
- Registro no Conselho Regional de
Medicina – CRM
- Ensino Superior completo em
Medicina
- Registro no Conselho Regional de
Medicina – CRM
- Ensino Superior completo em
Medicina
Residência
Médica ou
Pós
Graduação na Área de Dermatologia
- Registro no Conselho Regional de
Medicina – CRM
- Ensino Superior completo em

30
44
44

Mínimo 20h e
máximo 44h

40

44

44

44

44

44

44

44

44

44

40

Mínimo 20h e
máximo 44h

Mínimo 20h e
máximo 44h

Mínimo 20h e
máximo 44h

20

hora

036

Médico Geriatra

1

1

-

037

Médico Ginecologista

1

1

-

038

Médico Neurologista

1

1

-

039

Médico Oftalmologista

1

1

-

040

Médico Otorrinolaringologista

1

1

-

041

Médico Pediatra

1

1

-

042

Médico Pneumologista

1

1

-

043

Médico Psiquiatra

1

1

-

044

Médico Reumatologista

1

1

-

045

Médico Socorrista

1

1

-

046

Médico Urologista

1

1

-

047

Médico Vascular

1

1

-

048

Médico Veterinário

1

1

-

Medicina
- Especialização em Medicina do
Trabalho
- Registro no Conselho Regional de
Medicina – CRM
- Ensino Superior completo em
Medicina
68,56 por Residência
Médica ou
Pós
hora
graduação na Área de Geriatria
- Registro no Conselho Regional de
Medicina – CRM
- Ensino Superior completo em
Medicina
68,56 por - Residência Médica na Área de
hora
Ginecologia
- Registro no Conselho Regional de
Medicina – CRM
- Ensino Superior completo em
Medicina
68,56 por - Residência Médica na Área de
hora
Neurologia
- Registro no Conselho Regional de
Medicina – CRM
- Ensino Superior completo em
Medicina
68,56 por - Residência Médica na Área de
hora
Oftalmologia
- Registro no Conselho Regional de
Medicina – CRM
- Ensino Superior completo em
Medicina
68,56 por - Residência Médica na Área de
hora
Otorrinolaringologia
- Registro no Conselho Regional de
Medicina – CRM
- Ensino Superior completo em
Medicina
68,56 por - Residência Médica na Área de
hora
Pediatria
- Registro no Conselho Regional de
Medicina – CRM
- Ensino Superior completo em
Medicina
68,56 por - Residência Médica na Área de
hora
Pneumologia
- Registro no Conselho Regional de
Medicina – CRM
- Ensino Superior completo em
Medicina
68,56 por Residência
Médica ou
Pós
hora
Graduação na Área de Psiquiatria
- Registro no Conselho Regional de
Medicina – CRM
- Ensino Superior completo em
Medicina
68,56 por Residência
Médica ou
Pós
hora
Graduação na Área de Reumatologia
- Registro no Conselho Regional de
Medicina – CRM
- Ensino Superior completo em
883,75 por
Medicina
plantão de 12
- Registro no Conselho Regional de
horas
Medicina – CRM
- Ensino Superior completo em
Medicina
68,56 por - Residência Médica na Área de
hora
Urologia
- Registro no Conselho Regional de
Medicina – CRM
- Ensino Superior completo em
Medicina
68,56 por
- Residência Médica na Área Vascular
hora
- Registro no Conselho Regional de
Medicina – CRM
- Ensino Superior completo em
Medicina Veterinária
2.999,36
- Registro no Conselho Regional de
Medicina Veterinária – CRMV

Mínimo 20h e
máximo 44h

Mínimo 20h e
máximo 44h

Mínimo 20h e
máximo 44h

Mínimo 20h e
máximo 44h

Mínimo 20h e
máximo 44h

Mínimo 20h e
máximo 44h

Mínimo 20h e
máximo 44h

Mínimo 20h e
máximo 44h

Mínimo 20h e
máximo 44h

Mínimo 24h

Mínimo 20h e
máximo 44h

Mínimo 20h e
máximo 44h

44

049

Nutricionista

2

1

1

2.142,40

050

Procurador

2

1

1

4.124,12

051

Psicólogo

2

1

1

2.356,64

052

Terapeuta Ocupacional

1

1

-

1.928,16

- Ensino Superior completo em
Nutrição
- Registro no Conselho Regional de
Nutrição – CRN
- Ensino Superior completo em Direito
- Registro na Ordem dos Advogados
do Brasil - OAB
- Ensino Superior completo em
Psicologia
- Registro no Conselho Regional de
Psicologia – CRP
- Ensino Superior completo em Terapia
Ocupacional
- Registro no Conselho Regional de
Fisioterapia e Terapia Ocupacional –
CREFITO

44

44

30

44

2.1. Os vencimentos dos cargos têm como base o mês de julho de 2019.
3. A Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá oferecerá os benefícios de: vale transporte
mediante adesão do interessado e desconto de 6% do salário base e cartão alimentação no valor de R$ 312,00
mediante adesão do interessado e desconto, em folha de pagamento, respeitada a proporcionalidade em
percentual, conforme tabela de faixas de desconto.
4. O regime jurídico será o celetista e o candidato contratado prestará serviços na Prefeitura Municipal da Estância
Turística de Guaratinguetá, dentro do horário estabelecido pela Administração, podendo ser diurno e/ou noturno,
em dias de semana, sábados, domingos e/ou feriados.
5. As atribuições a serem exercidas pelo candidato admitido encontram-se no Anexo I deste Edital.
II – DAS INSCRIÇÕES
1. A inscrição deverá ser efetuada, das 10 horas de 08.08.2019 às 23h59min de 16.09.2019, exclusivamente
pela internet no site www.vunesp.com.br.
1.1. Não será permitida inscrição por meio bancário, pelos Correios, fac-símile, condicional ou fora do prazo
estabelecido.
2. A inscrição implicará a completa ciência e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital
e nas demais normas legais pertinentes, sobre as quais o candidato não poderá alegar qualquer espécie de
desconhecimento.
3. Para se inscrever, o candidato deverá atender a todos os requisitos do respectivo cargo.
3.1. Para a comprovação de todos os requisitos de inscrição, o candidato deverá:
3.1.1. apresentar – na data da aplicação da prova prática para o cargo de Operador de Máquinas de Grande
Porte – o original da Carteira Nacional de Habilitação, com a categoria exigida para o cargo;
3.1.2. entregar – na data da admissão para todos os cargos em concurso – documentos que comprovem:
a) ser brasileiro, nato ou naturalizado, ou gozar das prerrogativas previstas no art. 12 da Constituição Federal e
demais disposições de lei, no caso de estrangeiro;
b) ter, no mínimo, 18 anos de idade;
c) quando do sexo masculino, estar em dia com as obrigações militares;
d) ser eleitor e estar quite com a Justiça Eleitoral;
e) estar com o CPF regularizado;
f) possuir todos os requisitos exigidos para o exercício das atribuições do respectivo cargo;
g) a experiência exigida, que deverá ser comprovada por meio de registro em Carteira de Trabalho e Previdência
Social ou por meio de Declaração da empresa onde presta ou prestou serviços, contendo o cargo e as atividades
exercidas pelo candidato, em papel timbrado e no original, com CNPJ da empresa, nome e assinatura da
autoridade competente;
h) ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do respectivo cargo, comprovada em avaliação
médica;
i) outros documentos que a Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá julgar necessários.
3.2. Não será permitida, em hipótese alguma, troca do cargo pretendido, após a efetivação da inscrição.
3.2.1. O candidato que se inscrever para mais de 1 (um) cargo, no mesmo período, será considerado ausente
naquele em que não comparecer na prova objetiva, sendo eliminado deste Concurso Público nesse respectivo
cargo.
4. O correspondente pagamento da importância do valor da taxa de inscrição poderá ser efetuado, em dinheiro ou
em cheque em qualquer agência bancária, via internet ou caixa eletrônico, mediante débito em conta, até o dia
17.09.2019.
Códigos dos
Cargos
cargos
001
Auxiliar de consultório Dentário
002
Eletricista
003
Merendeiro(a)

Valor da Taxa de
Inscrição (R$)
44,50

004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052

Operador de Máquinas de Grande Porte
Desenhista
Escriturário
Fiscal de Posturas
Inspetor de Alunos
Professor Monitor de Creche
Secretário de Escola
Técnico de Contabilidade
Técnico de Enfermagem do Trabalho
Técnico de Prótese Oral
Técnico de Segurança do Trabalho
Topógrafo
Arquiteto
Assistente Social
Auxiliar Jurídico
Contador
Dentista
Dentista de Saúde da Família
Engenheiro Ambiental
Engenheiro Civil
Engenheiro de Tráfego
Engenheiro Eletricista
Engenheiro Orçamentista
Farmacêutico
Fisioterapeuta
Fonoaudiólogo
Gestor de Contratos
Médico Auditor
Médico Cardiologista
Médico Clínico Geral
Médico Dermatologista
Médico do Trabalho
Médico Geriatra
Médico Ginecologista
Médico Neurologista
Médico Oftalmologista
Médico Otorrinolaringologista
Médico Pediatra
Médico Pneumologista
Médico Psiquiatra
Médico Reumatologista
Médico Socorrista
Médico Urologista
Médico Vascular
Médico Veterinário
Nutricionista
Procurador
Psicólogo
Terapeuta Ocupacional

56,50

82,20

4.1. Se, por qualquer razão, o cheque for devolvido ou efetuado pagamento em valor menor ao da
correspondente taxa de inscrição, a inscrição do candidato será automaticamente cancelada.
4.2. Não será aceito pagamento de taxa de inscrição por depósito em caixa eletrônico, pelos Correios, fac-símile,
transferência eletrônica, DOC, ordem de pagamento ou depósito comum em conta corrente, condicional ou
realizado após o dia 17.09.2019 ou por qualquer outro meio que não o especificado neste Edital.
4.2.1. O pagamento por agendamento somente será aceito se comprovada a sua efetivação até o dia 17.09.2019.
4.3. O não atendimento aos procedimentos estabelecidos neste Edital implicará o cancelamento da inscrição do
candidato, desde que verificada a irregularidade a qualquer tempo.
4.4. Para o pagamento da taxa de inscrição, somente poderá ser utilizado o boleto bancário gerado, até o último
dia do período das inscrições.
4.4.1. O boleto bancário poderá ser pago até o dia 17.09.2019.
4.4.2. Em caso de evento que resulte em fechamento das agências bancárias, a taxa de inscrição deverá ser
paga antecipadamente.
4.5. A efetivação da inscrição somente ocorrerá após a confirmação, pelo banco, do pagamento do boleto
referente à taxa.
4.5.1. A pesquisa para acompanhar a situação da inscrição poderá ser feita no site www.vunesp.com.br, na
página deste Concurso Público, durante e após o período das inscrições.
4.5.1.1. Caso seja detectada falta de informação, o candidato deverá entrar em contato com o Disque VUNESP,
para verificar o ocorrido.
4.6. Não haverá devolução de importância paga, ainda que efetuada a mais ou em duplicidade, nem isenção total
ou parcial de pagamento do correspondente valor da taxa de inscrição, seja qual for o motivo alegado.

4.6.1. O valor pago a título de taxa de inscrição não poderá ser transferido para terceiro, nem para outros
concursos.
5. A devolução da importância paga somente ocorrerá se este Concurso Público não se realizar.
6. O candidato será responsável por qualquer erro, omissão e pelas informações prestadas na ficha de inscrição.
6.1. O candidato que prestar declaração falsa, inexata ou, ainda, que não satisfaça a todas as condições e
requisitos estabelecidos neste Edital, terá sua inscrição cancelada e, em consequência, anulados todos os atos
dela decorrentes, mesmo que aprovado e que o fato seja constatado posteriormente.
6.2. Realizada a inscrição, o candidato que, eventualmente, necessitar alterar algum dado cadastral, deverá
acessar a “Área do Candidato > Meu Cadastro”, no site da Fundação VUNESP (www.vunesp.com.br), clicar no link
deste Concurso Público, digitar o CPF e a senha, e efetuar a correção necessária, ou entrar em contato com o
Disque VUNESP, devendo ser observado o subitem 6.3., deste Capítulo.
6.3. Para efeito de critério de desempate serão consideradas as correções cadastrais realizadas até o 2º dia útil
contado a partir da data de realização da prova objetiva.
6.4. O candidato que não atender aos termos do subitem 6.2., deste Capítulo, arcará, exclusivamente, com as
consequências advindas de sua omissão, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.
7. As informações prestadas na ficha de inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, cabendo à
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá e/ou à Fundação VUNESP o direito de excluir deste
Concurso Público aquele que preenchê-la com dados incorretos ou que prestar informações inverídicas, ainda
que o fato seja constatado posteriormente.
8. Não deverá ser enviada à Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá ou à Fundação VUNESP
qualquer cópia de documento de identidade.
9. Para inscrever-se, o candidato – durante o período de inscrições – deverá:
a) acessar o site www.vunesp.com.br;
b) localizar, no site, o “link” correlato a este Concurso Público;
c) ler, na íntegra, este Edital e preencher total e corretamente a ficha de inscrição;
d) transmitir os dados da inscrição;
e) imprimir o boleto bancário;
f) efetuar o correspondente pagamento da taxa de inscrição, de acordo com o item 4., deste Capítulo.
10. O candidato poderá utilizar, para fins de inscrição, o PROGRAMA ACESSA SÃO PAULO, que disponibiliza
postos (locais públicos para acesso à internet), em várias cidades do Estado de São Paulo. Esse programa é
completamente gratuito e permitido a todo cidadão.
10.1. Para utilizar o equipamento, basta fazer cadastro e apresentar o RG nos próprios Postos do Acessa SP.
11. O candidato que tenha exercido a função de jurado a partir da vigência da Lei Federal nº 11.689/2008 poderá
solicitar, na ficha de inscrição, esta opção para fins de critério de desempate.
11.1. O candidato, para fazer jus ao previsto no item 11. deste Capítulo, deverá comprovar ter exercido a função
de jurado no período entre a data da vigência da referida Lei e a data de término das inscrições.
11.2. Para fins de critério de desempate, o candidato deverá – no período das inscrições – encaminhar à
Fundação VUNESP, certidão, declaração, atestado ou outro documento público (cópia simples ou autenticada)
emitido pelo Judiciário que comprove que exerceu a função de jurado.
11.3. Para o envio da documentação referida no item 11.2., deste Capítulo, o candidato deverá durante o período
das inscrições:
a) acessar o link próprio deste Concurso Público, no site www.vunesp.com.br;
b) após o preenchimento da ficha de inscrição, informando a condição de jurado, acessar a Área do Candidato,
selecionar o link “Envio de Documentos” e realizar o envio de documento previsto no subitem 11.2., deste
Capítulo, que comprove a condição de jurado, por meio digital (upload);
c) o documento deverá ser enviado digitalizado com tamanho de até 500 KB e em uma das seguintes extensões:
“pdf” ou “png” ou “jpg” ou “jpeg”.
11.4. Não será avaliado o documento ilegível e/ou com rasura ou proveniente de arquivo corrompido.
11.5. Não será(ão) considerado(s) documento(s) enviado(s) pelos Correios, por e-mail ou por quaisquer formas
que não a especificada neste Edital.
11.6. O candidato que, dentro do período das inscrições, deixar de declarar a condição de jurado ou aquele que
se declarar, mas não atender aos dispositivos mencionados nos itens 11., 11.1., 11.2. e 11.3., deste Capítulo, não
será considerado jurado, para fins de uso no critério de desempate, neste Concurso Público.
11.7. O(s) documento(s) enviados(s) terá(ão) validade somente para este Concurso Público e não será(ão)
devolvido(s).
12. Às 23h59min do último dia do período de inscrições, a ficha de inscrição e o boleto bancário não estarão
mais disponibilizados no site da VUNESP.
13. O descumprimento das instruções para inscrição pela internet implicará a não efetivação da inscrição.
14. A Fundação VUNESP e a Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá não se responsabilizam
por solicitação de inscrição não recebida por motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação,
congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a
transferência de dados.

15. As informações prestadas pelo requerente são de sua inteira responsabilidade, podendo a Prefeitura Municipal
da Estância Turística de Guaratinguetá e/ou a Fundação VUNESP, utilizá-las em qualquer época, no amparo de
seus direitos, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.
15.1. Informações inverídicas, mesmo que detectadas após a realização deste Certame, acarretarão a eliminação
do candidato deste Concurso Público, importando em anulação da inscrição e dos demais atos praticados pelo
candidato, sem prejuízo das ações criminais cabíveis.
16. O candidato que não se declarar deficiente, mas que necessitar de condição especial para a realização da(s)
prova(s), deverá no período de inscrições:
a) acessar o link próprio deste Concurso Público, no site www.vunesp.com.br;
b) durante o preenchimento da ficha de inscrição, no campo “Condição Especial”, especificar os
recursos/condições especiais de que necessita, seguindo as instruções ali indicadas.
16.1. Para o envio do laudo médico, caso necessário, o candidato deverá:
a) acessar o link próprio deste Concurso Público, no site www.vunesp.com.br;
b) após o preenchimento do formulário de inscrição, acessar a Área do Candidato, selecionar o link “Envio de
Documentos” e realizar o envio do laudo médico, por meio digital (upload).
b1) o laudo médico deverá ser digitalizado com tamanho de até 500 KB e em uma das seguintes extensões: “pdf”
ou “png” ou “jpg” ou “jpeg”.
16.1.1. O laudo médico encaminhado terá validade somente para este Concurso Público e não será devolvido.
16.1.1.1. Não será(ão) avaliado(s) documento(s) ilegível(is) e/ou com rasura(s) ou proveniente(s) de arquivo
corrompido.
16.1.2. Não serão considerados documentos contendo solicitação de condição especial enviados pelos Correios,
por e-mail ou por quaisquer outras formas diferentes da única especificada neste Edital.
16.2. O candidato que não atender – durante o período das inscrições – ao estabelecido nos itens 16. até 16.1.,
deste Capítulo, não terá a sua prova especial preparada ou as condições especiais providenciadas, seja qual for o
motivo alegado.
16.2.1. O atendimento às condições especiais pleiteadas para a realização da(s) prova(s) ficará sujeito à análise
da razoabilidade e viabilidade do solicitado.
III – DA PARTICIPAÇÃO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA
1. Às pessoas com deficiência que pretendam fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas pelo inciso VIII,
do artigo 37, da Constituição Federal/88 e pelo Decreto Federal nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999 e pelo
Decreto Federal nº 9.508/2018 e suas alterações, é assegurado o direito de inscrição para os cargos em Concurso
Público.
1.1. O candidato – antes de se inscrever – deverá verificar se as atribuições do respectivo cargo, especificadas no
ANEXO I – DAS ATRIBUIÇÕES, são compatíveis com a(s) deficiência(s) que possui.
2. O candidato que se julgar amparado pelo disposto no Decreto Federal nº 3.298/1999 e suas alterações,
concorrerá, sob sua inteira responsabilidade, às vagas reservadas e as que vierem a surgir durante o prazo de
validade deste Concurso Público.
3. Os candidatos com deficiência participarão deste Concurso Público em igualdade de condições com os demais
candidatos, no que se refere ao conteúdo da(s) prova(s), à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário
e local de aplicação da(s) prova(s), e à nota mínima exigida para todos os demais candidatos.
3.1. O tempo para a realização da(s) prova(s), a que o candidato com deficiência será submetido, poderá, desde
que requerido justificadamente, ser diferente daquele previsto para os demais candidatos, levando-se em
consideração o grau de dificuldade apresentado em decorrência da deficiência.
4. Para concorrer como candidato com deficiência, o candidato deverá, obrigatoriamente, em sua ficha de
inscrição e dentro do período de inscrição:
a) especificar o(s) tipo(s) de deficiência que apresenta/possui, observado o disposto no artigo 4º e incisos do
Decreto Federal nº 3.298, de 20.12.99, e suas alterações e na Lei Estadual nº 14.481, de 13.07.2011;
b) se quer concorrer à(s) vaga(s) reservadas para pessoa com deficiência;
c) se necessita ou não de prova ou de condição especial; e
d) enviar:
d.1. laudo médico (cópia simples ou autenticada), atestando a espécie e o grau ou nível de deficiência, com
expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID;
d.2. solicitação, se necessário, requerendo tempo e/ou tratamento diferenciado para realização da(s) prova(s),
especificando as condições técnicas e/ou prova especial que necessitará, conforme laudo médico encaminhado.
4.1. O candidato portador de deficiência visual: deverá, obrigatoriamente, em sua ficha de inscrição e dentro
do período de inscrição, especificar a necessidade ou não de confecção de prova especial ou a necessidade de
leitura de sua(s) prova(s), inclusive de tempo diferenciado para sua realização.
4.1.1. Aos deficientes visuais:
a) ao candidato deficiente visual (cego), serão oferecidas provas no sistema braile, desde que,
obrigatoriamente, a(s) solicite em sua ficha de inscrição e dentro do período de inscrição. Suas respostas deverão
ser transcritas em braile e para a folha de respostas por um fiscal designado para tal finalidade.

a1) o referido candidato deverá levar para esse fim, no dia da aplicação da prova objetiva, reglete e punção,
podendo utilizar-se de soroban.
b) ao candidato com baixa visão, serão oferecidas provas ampliadas, desde que, obrigatoriamente, a(s) solicite
em sua ficha de inscrição e dentro do período de inscrição. Sua prova será confeccionada no tamanho de fonte
informado na ficha de inscrição, que poderá ser 16, 20, 24 ou 28.
b1) O candidato que não indicar o tamanho da fonte da prova ampliada terá sua prova objetiva confeccionada com
fonte 24.
c) ao candidato com deficiência visual (cego ou baixa visão), serão oferecidos prova especial por meio de
utilização de computador/notebook, com o software NVDA disponível para uso durante a realização de sua(s)
prova(s), desde que, obrigatoriamente, o(s) solicite, na ficha de inscrição e dentro do período de inscrição.
c1) na hipótese de serem verificados problemas técnicos no computador e/ou software mencionados na alínea “c”,
do item 4.1.1., deste Capítulo, será disponibilizado ao candidato fiscal ledor para leitura de sua(s) prova(s).
4.1.2. O candidato com deficiência auditiva deverá indicar, obrigatoriamente, em sua ficha de inscrição e dentro
do período de inscrição, se necessitará de:
a) intérprete de LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais;
b) autorização para utilização de aparelho auditivo.
4.1.2.1. Caso o candidato use aparelho auditivo, deverá, ainda, obrigatoriamente, em sua ficha de inscrição e
dentro do período de inscrição, informar essa necessidade, assim como constar essa necessidade no parecer de
médico especialista.
4.1.3. O candidato com deficiência física deverá indicar, obrigatoriamente, em sua ficha de inscrição e dentro do
período de inscrição, se necessitará de:
a) mobiliário adaptado;
b) auxílio no manuseio da prova e transcrição de respostas.
5. Para o envio da documentação referida nas alíneas “d.1.” e “d.2.” do item 4., deste Capítulo o candidato
deverá:
a) acessar o link próprio deste Concurso Público, no site www.vunesp.com.br;
b) após o preenchimento do formulário/ficha de inscrição, acessar a Área do Candidato, selecionar o link “Envio de
Documentos” e realizar o envio do laudo médico, por meio digital (upload);
b1) o laudo médico deverá ser enviado digitalizado com tamanho de até 500 KB e em uma das seguintes
extensões: “pdf” ou “png” ou “jpg” ou “jpeg”.
5.1. Não serão avaliados os documentos ilegíveis e/ou com rasuras ou proveniente de arquivo corrompido.
5.1.1. Não serão considerados os documentos enviados pelos Correios, por e-mail ou por quaisquer outras formas
não especificadas neste Edital.
6.
O candidato que não fizer as solicitações de provas e/ou de condições especiais em sua ficha de inscrição e
durante o período de inscrição não será enquadrado como tal e não terá as provas e/ou condições
especiais providenciadas, seja qual for o motivo alegado.
7. O atendimento às provas e/ou condições especiais solicitadas ficará sujeito à análise da razoabilidade e da
viabilidade do pedido.
8. O candidato que, dentro do período das inscrições, não declarar ser deficiente ou aquele que se declarar, mas
não atender aos dispositivos mencionados no item 4., alíneas “a” até “d.2.”, deste Capítulo, não será considerado
candidato com deficiência, para fins deste Concurso Público, não terá prova especial preparada e/ou atendida a
condição específica para realização da(s) prova(s).
9. O candidato com deficiência que não realizar a inscrição conforme disposto neste Capítulo, não poderá interpor
recurso em favor de sua condição, seja qual for o motivo alegado.
10. A divulgação da relação de solicitações de inscrições deferidas e indeferidas para concorrer, neste Concurso
Público, como candidato com deficiência, assim como de solicitações de provas e/ou de condições especiais para
as provas, está prevista para 09.10.2019. A divulgação se dará no Diário Oficial do Município
(http://guaratingueta.sp.gov.br/jornal-oficial-da-estancia-turistica-de-guaratingueta) e a disponibilização, como
subsídio, no site da Fundação VUNESP (www.vunesp.com.br) e no site da Prefeitura Municipal da Estância
Turística de Guaratinguetá (www.guaratingueta.sp.gov.br), não podendo ser alegada qualquer espécie de
desconhecimento.
10.1. O candidato cuja inscrição na condição de pessoa com deficiência tenha sido indeferida e/ou aquele que
tenha tido indeferida sua solicitação de provas e/ou de condições especiais para as provas, poderá interpor
recurso, conforme previsto no Capítulo IX – DOS RECURSOS.
10.2. O candidato que não interpuser recurso conforme disposto no item 10.1., deste Capítulo, será responsável
pelas consequências advindas de sua omissão.
10.3. A relação definitiva de candidatos que tiveram deferidas ou indeferidas as solicitações de inscrição na
condição de candidato com deficiência, assim como das solicitações de provas e/ou de condições especiais para
as provas, tem previsão para sua divulgação em 22.10.2019. Após esta data fica proibida qualquer inclusão ou
exclusão de candidato na lista especial ou atendimento a provas e/ou condições especiais para as provas.
11. O candidato com deficiência, classificado, além de figurar na Lista de Classificação Geral, terá seu nome
constante da Lista Especial.

12. Não ocorrendo inscrição neste Concurso Público ou classificação de candidatos com deficiência, será
elaborada somente a Lista de Classificação Definitiva Geral.
13. Havendo o ingresso de candidato com deficiência, essa condição não poderá ser arguida para justificar a
concessão de readaptação do cargo, licença por motivo de saúde e de aposentadoria por invalidez.
14. A não observância, pelo candidato, de quaisquer das disposições deste Capítulo, implicará a perda do direito a
ser contratado para as vagas reservadas aos candidatos com deficiência.
14.1. Os documentos encaminhados fora da forma e dos prazos estipulados neste Capítulo não serão conhecidos.
IV – DAS PROVAS
1. Este Concurso Público constará das seguintes provas:
CÓDIGOS

001

002
003
004

005
007
008
010
011
012
013
014
015

006

009

016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028

CARGOS

Auxiliar de Consultório Dentário

PROVAS
Prova Objetiva:
Conhecimentos Gerais
- Língua Portuguesa
- Matemática
Conhecimentos Específicos
- Conhecimentos Específicos

Prova Objetiva:
Conhecimentos Gerais
- Língua Portuguesa
Eletricista
- Matemática
Merendeiro(a)
Conhecimentos Específicos
Operador de Máquinas de Grande Porte
- Conhecimentos Específicos
Prova Prática

QUESTÕES

15
15
10

15
15
10

Desenhista
Fiscal de Posturas
Inspetor de Alunos
Secretário de Escola
Técnico de Contabilidade
Técnico de Enfermagem do Trabalho
Técnico de Prótese Oral
Técnico de Segurança do Trabalho
Topógrafo

Prova Objetiva:
Conhecimentos Gerais
- Língua Portuguesa
- Matemática
- Noções de Informática
Conhecimentos Específicos
- Conhecimentos Específicos

Escriturário

Prova Objetiva:
Conhecimentos Gerais
- Língua Portuguesa
- Matemática
- Atualidades
- Noções de Informática

Professor Monitor de Creche

Prova Objetiva:
Conhecimentos Gerais
- Língua Portuguesa
- Matemática
- Atualidades
Conhecimentos Específicos
- Conhecimentos Pedagógicos & Legislação

15
10
05

Prova Objetiva:
Conhecimentos Gerais
- Língua Portuguesa
- Matemática
- Atualidades
- Noções de Informática
Conhecimentos Específicos
- Conhecimentos Específicos

10
10
05
05

Arquiteto
Assistente Social
Auxiliar Jurídico
Contador
Dentista
Dentista de Saúde da Família
Engenheiro Ambiental
Engenheiro Civil
Engenheiro de Tráfego
Engenheiro Eletricista
Engenheiro Orçamentista
Farmacêutico
Fisioterapeuta

15
10
05
20

15
15
10
10

10

30

029
030
048
049
051
052
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047

050

Fonoaudiólogo
Gestor de Contratos
Médico Veterinário
Nutricionista
Psicólogo
Terapeuta Ocupacional
Médico Auditor
Médico Cardiologista
Médico Clínico Geral
Médico Dermatologista
Médico do Trabalho
Médico Geriatra
Médico Ginecologista
Médico Neurologista
Médico Oftalmologista
Médico Otorrinolaringologista
Médico Pediatra
Médico Pneumologista
Médico Psiquiatra
Médico Reumatologista
Médico Socorrista
Médico Urologista
Médico Vascular

Procurador

Prova Objetiva:
Conhecimentos Gerais
- Língua Portuguesa
- Política de Saúde
- Atualidades
Conhecimentos Específicos
- Conhecimentos Específicos

Prova Objetiva:
Conhecimentos Gerais
- Língua Portuguesa
Conhecimentos Específicos
- Conhecimentos Específicos
Prova de Títulos

10
15
05
30

10
50

1.1. A prova objetiva – para todos os cargos – de caráter eliminatório e classificatório, visa avaliar o grau de
conhecimento geral do candidato, bem como a capacidade de análise, entendimento e interpretação de
informações, habilidade de trabalhar com estrutura lógica das relações, capacidade dedutiva e conhecimentos
técnicos específicos do cargo.
1.1.1. A prova objetiva será composta de questões de múltipla escolha com 5 alternativas, sendo apenas uma
alternativa correta, e será elaborada de acordo com o conteúdo programático estabelecido no Anexo II deste
Edital.
1.1.2. A prova objetiva terá, respectivamente, a seguinte duração:
a) de 3 horas, para os cargos de ensino fundamental e médio;
b) de 3 horas e 30 minutos, para os cargos de ensino superior.
1.2. A prova prática – para os cargos de Eletricista, de Merendeiro(a) e de Operador de Máquinas de Grande
Porte – de caráter eliminatório e classificatório, permite avaliar o grau de conhecimento e as habilidades do
candidato por meio de demonstração prática das atividades a serem desempenhadas no exercício do respectivo
cargo.
1.2.1. A prova prática será elaborada tendo em vista o disposto no Anexo I, deste Edital, assim como o respectivo
conteúdo de Conhecimentos Específicos constantes no Anexo II, deste Edital.
1.3. A prova de títulos – para o cargo de Procurador – de caráter eminentemente classificatório, visa valorizar a
formação acadêmica do candidato.
2. Para a prestação da(s) prova(s) deverão ser observados, também, os Capítulos V e VI deste Edital.
V – DA PRESTAÇÃO DA(S) PROVA(S) OBJETIVA, PRÁTICA E DE TÍTULOS
1. As provas serão aplicadas na cidade de Guaratinguetá/SP.
1.1. Caso haja impossibilidade de aplicação das provas na cidade de Guaratinguetá/SP, por qualquer que seja o
motivo, a Fundação VUNESP poderá aplicá-las em municípios próximos, não assumindo qualquer tipo de
responsabilidade quanto às eventuais despesas dos candidatos.
2. A convocação para a realização das provas deverá ser acompanhada pelo candidato por meio de Edital de
Convocação a ser publicado oficialmente no Diário Oficial do Município (http://guaratingueta.sp.gov.br/jornal-oficialda-estancia-turistica-de-guaratingueta) e disponibilizado, como subsídio, no site da Fundação VUNESP
(www.vunesp.com.br) e no site da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá
(www.guaratingueta.sp.gov.br), não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.
2.1. O candidato poderá, ainda:
a) consultar o site www.vunesp.com.br; ou
b) contatar o Disque VUNESP.

2.2. O candidato somente poderá realizar as provas na data, horário, turma, sala e local constantes do Edital de
Convocação a ser publicado oficialmente no Diário Oficial do Município (http://guaratingueta.sp.gov.br/jornaloficial-da-estancia-turistica-de-guaratingueta) e disponibilizado, como subsídio, no site da Fundação VUNESP
(www.vunesp.com.br) e no site da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá
(www.guaratingueta.sp.gov.br), não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.
3. O candidato deverá comparecer ao local designado para as provas, constante do Edital de Convocação, com
antecedência mínima de 60 minutos do horário previsto para seu início, munido de:
a) caneta de tinta preta; e
b) original de um dos seguintes documentos de identificação: Cédula de Identidade (RG), ou Registro de
Identificação Civil (RIC), ou 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 nº 9.503/97, ou Passaporte, ou Carteiras de Identidade expedidas pelas Forças Armadas, Polícias
Militares e Corpos de Bombeiros Militares, ou Registro Nacional de Estrangeiro – RNE.
3.1. Somente será admitido na sala ou local de provas o candidato que apresentar um dos documentos
discriminados na alínea “b”, do item 3., deste Capítulo, deste Edital, desde que permita, com clareza, a sua
identificação.
3.2. O candidato que não apresentar documento, conforme disposto na alínea “b”, do item 3., deste Capítulo:
a) não fará a prova objetiva ou prova prática, sendo considerado ausente e eliminado deste Concurso Público;
b) não fará a prova de títulos, sendo considerado ausente, não sendo, no entanto, eliminado deste Concurso
Público à vista do caráter classificatório dessa prova.
3.3. Não será aceito – para efeito de identificação, no dia das provas – protocolos, cópia dos documentos citados
na alínea “b”, do item 3., deste Capítulo, ainda que autenticada, boletim de ocorrência ou quaisquer outros
documentos não constantes deste Edital, inclusive carteira funcional de ordem pública ou privada.
4. Não será admitido na sala ou no local de provas o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o seu início.
5. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do
candidato, nem aplicação de provas fora do local, sala, turma, data e horário preestabelecido.
6. O candidato não poderá ausentar-se da sala ou local de provas sem o acompanhamento de um fiscal.
7. Em caso de necessidade de amamentação – durante a realização da prova objetiva e tão somente neste caso
– a candidata deverá levar um acompanhante, maior de idade, devidamente comprovada, portando documento
oficial de identificação, que ficará em local reservado para tal finalidade e será responsável pela criança.
7.1. A comprovação da idade do acompanhante será dada mediante apresentação, ao Coordenador do prédio de
aplicação, de um dos documentos elencados na alínea “b”, do item 3., deste Capítulo.
7.1.1. A Fundação VUNESP não se responsabilizará pela criança no caso de a candidata não levar o
acompanhante, podendo, inclusive, ocasionar a sua eliminação deste Concurso Público.
7.2. No momento da amamentação, a candidata será acompanhada por uma fiscal, sem a presença do
responsável pela criança.
7.3. Não haverá compensação do tempo de amamentação à duração da prova dessa candidata.
8. Excetuada a situação prevista no item 7., deste Capítulo, não será permitida a permanência de acompanhantes
(criança ou adulto de qualquer idade), nas dependências do local de realização de provas, podendo ocasionar
inclusive a não-participação do candidato neste Concurso Público.
9. O candidato que queira fazer alguma reclamação ou sugestão deverá procurar a sala de coordenação no local
em que estiver prestando a prova.
10. Não haverá prorrogação do tempo previsto para a realização das provas em virtude de afastamento, por
qualquer motivo, de candidato da sala ou local de provas.
11. São de responsabilidade do candidato, inclusive no que diz respeito aos seus dados pessoais, a verificação e
a conferência do material entregue pela Fundação VUNESP, para a realização das provas.
12. Durante as provas, não serão permitidas quaisquer espécies de consulta a códigos, livros, manuais,
impressos, anotações e/ou outro tipo de pesquisa, utilização de outro material não fornecido pela Fundação
VUNESP, utilização de protetor auricular, de boné, de gorro, de chapéu, de óculos de sol, de relógio (de qualquer
tipo), de telefone celular ou de qualquer equipamento eletrônico de comunicação ou de gravação de imagem, de
som, ou de imagem e som pelo candidato.
12.1. O candidato, que estiver de posse de qualquer equipamento eletrônico, deverá antes do início da prova:
a) desligá-lo;
b) retirar sua bateria (se possível);
c) acondicioná-lo em embalagem específica fornecida pela Fundação VUNESP, antes do início da prova, devendo
lacrar a embalagem e mantê-la lacrada, embaixo da carteira, durante todo o tempo de realização da prova;
d) colocar, também, nessa embalagem, os eventuais pertences pessoais (bonés, gorros ou similares, relógio de
qualquer tipo, protetor auricular etc.);
e) esse material deverá permanecer durante todo o período de permanência do candidato no local de prova,
dentro dessa embalagem, que deverá também permanecer lacrada e embaixo da carteira, até a saída do
candidato do prédio de aplicação da prova;

f) os aparelhos eletrônicos deverão permanecer desligados e lacrados, bem como com seus alarmes
desabilitados, até a saída do candidato do prédio de aplicação de provas.
13. A Fundação VUNESP – objetivando garantir a lisura e a idoneidade deste Concurso Público – o que é de
interesse público e, em especial, dos próprios candidatos, bem como a sua autenticidade, solicitará aos
candidatos, a autenticação digital e a reprodução de uma frase na lista de presença, durante a realização das
provas.
13.1. A autenticação digital, a reprodução da frase/assinatura do candidato visam, ainda, atender ao disposto no
item 3., do Capítulo X – DA CONTRATAÇÃO.
13.2. A Fundação VUNESP poderá, no transcorrer da aplicação da(s) prova(s), efetuar varredura, com detector de
metal, em ambientes no local de aplicação.
14. Será excluído deste Concurso Público o candidato que:
a) não comparecer à(s) prova(s), com exceção da prova de títulos, conforme convocação publicada oficialmente
no Diário Oficial do Município (http://guaratingueta.sp.gov.br/jornal-oficial-da-estancia-turistica-de-guaratingueta) e
disponibilizada, como subsídio, no site da Fundação VUNESP (www.vunesp.com.br) e no site da Prefeitura
Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá (www.guaratingueta.sp.gov.br), seja qual for o motivo alegado;
b) apresentar-se fora de local, sala, turma, data e/ou do horário estabelecidos no Edital de Convocação;
c) não apresentar documento de identificação conforme previsto na alínea “b”, do item 3., deste Capítulo;
d) ausentar-se, durante o processo, da sala ou do local de provas sem o acompanhamento de um fiscal;
e) estiver, no local de provas, portanto, após o início da prova, qualquer equipamento eletrônico e/ou sonoro e/ou
de comunicação ligados ou desligados, que não tenha atendido aos itens 12. até 12.1., deste Capítulo;
f) for surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente ou por escrito, bem como
fazendo uso de material não permitido para a realização das provas;
g) fizer anotação de informações relativas às suas respostas, em qualquer material que não o fornecido pela
Fundação VUNESP, ou copiar questões, em parte ou completa, na folha de identificação de carteira/rascunho de
gabarito da prova objetiva ou em outro papel;
h) lançar meios ilícitos para a realização das provas;
i) não devolver ao fiscal da sala a folha de respostas e/ou o caderno de questões da prova objetiva completo, ou
qualquer outro material de aplicação de provas, fornecido pela Fundação VUNESP;
j) estiver portando armas de qualquer espécie, ainda que possua o respectivo porte ou autorização;
k) durante o processo, não atender a quaisquer das disposições estabelecidas neste Edital;
l) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos;
m) agir com incorreção ou descortesia para com qualquer membro da equipe encarregada da aplicação das
provas;
n) retirar-se do local da prova objetiva antes de decorrido o tempo mínimo de 75% de permanência.
DA PROVA OBJETIVA
15. A prova objetiva – para todos os cargos – tem data prevista para sua realização em 24.11.2019, e será
aplicada nos seguintes períodos:
MANHÃ

TARDE

Arquiteto
Assistente Social
Contador
Dentista
Dentista de Saúde da Família
Engenheiro Ambiental
Engenheiro Civil
Engenheiro de Tráfego
Engenheiro Eletricista
Engenheiro Orçamentista
Farmacêutico
Fisioterapeuta
Fonoaudiólogo
Médico Auditor
Médico Cardiologista
Médico Clínico Geral
Médico Dermatologista
Médico do Trabalho
Médico Geriatra
Médico Ginecologista
Médico Neurologista
Médico Oftalmologista
Médico Otorrinolaringologista
Médico Pediatra
Médico Pneumologista

Auxiliar Jurídico
Gestor de Contratos
Auxiliar de Consultório Dentário
Eletricista
Merendeiro(a)
Operador de Máquinas de Grande Porte
Desenhista
Escriturário
Fiscal de Posturas
Inspetor de Alunos
Professor Monitor de Creche
Secretário de Escola
Técnico de Contabilidade
Técnico de Enfermagem do Trabalho
Técnico de Prótese Oral
Técnico de Segurança do Trabalho
Topógrafo

Médico Psiquiatra
Médico Reumatologista
Médico Socorrista
Médico Urologista
Médico Vascular
Médico Veterinário
Nutricionista
Procurador
Psicólogo
Terapeuta Ocupacional

15.1. O candidato deverá observar, ainda, total e atentamente, o disposto nos itens 1. a 14., e suas alíneas, deste
Capítulo, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.
16. A confirmação da data, horário e informação sobre o local e sala, para a realização da prova objetiva, deverá
ser acompanhada pelo candidato por meio de Edital de Convocação a ser publicado oficialmente no Diário Oficial
do Município (http://guaratingueta.sp.gov.br/jornal-oficial-da-estancia-turistica-de-guaratingueta) e disponibilizado,
como subsídio, no site da Fundação VUNESP (www.vunesp.com.br) e no site da Prefeitura Municipal da Estância
Turística de Guaratinguetá (www.guaratingueta.sp.gov.br), não podendo ser alegada qualquer espécie de
desconhecimento.
17. Nos 5 dias que antecederem à data prevista para a prova, o candidato poderá ainda:
a) consultar o site www.vunesp.com.br; ou
b) contatar o Disque VUNESP.
17.1. Eventualmente, se, por qualquer que seja o motivo, o nome do candidato não constar do Edital de
Convocação, esse deverá entrar em contato com a Fundação VUNESP, para verificar o ocorrido.
17.2. Ocorrendo o descrito no item 17.1., deste Capítulo, poderá o candidato participar deste Concurso Público e
realizar a prova se apresentar/entregar o respectivo comprovante de pagamento, efetuado nos moldes previstos
neste Edital, devendo, para tanto, preencher, datar e assinar, no dia da prova, formulário específico.
17.3. A inclusão de que trata o item 17.2., deste Capítulo, será realizada de forma condicional, sujeita à posterior
verificação da regularidade da referida inscrição.
17.4. Constatada eventual irregularidade na inscrição, a inclusão do candidato será automaticamente cancelada,
sem direito à reclamação, independentemente de qualquer formalidade, considerados nulos todos os atos dela
decorrentes.
18. O horário de início da prova será definido em cada sala de aplicação, após os devidos esclarecimentos sobre
sua aplicação.
18.1. O candidato somente poderá retirar-se da sala de aplicação depois de transcorrido o tempo de 75% da sua
duração, levando consigo somente o material fornecido para conferência da prova objetiva realizada.
19. No ato da realização da prova objetiva, o candidato receberá a folha de respostas e o caderno de questões.
19.1. O candidato deverá observar, total e atentamente, os termos das instruções contidas na capa do caderno de
questões e na folha de respostas, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.
19.2. Em hipótese alguma, haverá substituição da folha de respostas por erro do candidato.
19.3. A folha de respostas, de preenchimento exclusivo e de responsabilidade do candidato, é o único documento
válido para a correção eletrônica e deverá ser entregue, ao final da prova, ao fiscal de sala, juntamente com o
caderno de questões completo.
19.4. O candidato deverá transcrever as respostas para a folha de respostas, com caneta de tinta preta, bem
como assinar no campo apropriado.
19.4.1. Alerta-se que a eventual utilização de caneta de tinta de outra cor para o preenchimento das respostas
poderá acarretar prejuízo ao candidato, uma vez que as marcações poderão não ser detectadas pelo software de
reconhecimento de digitalização.
19.4.2. O candidato que tenha solicitado à Fundação VUNESP fiscal transcritor deverá indicar os alvéolos a serem
preenchidos por esse fiscal.
19.5. Não será computada questão com emenda ou rasura, ainda que legível, nem questão não respondida ou
que contenha mais de uma resposta, mesmo que uma delas esteja correta.
19.6. Na folha de respostas, não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às respostas ou à
assinatura do candidato, sob pena de acarretar prejuízo ao desempenho do mesmo.
19.7. Para garantir a lisura do encerramento da prova, deverão permanecer em cada uma das salas de prova os 3
(três) últimos candidatos, até que o último deles entregue sua prova. Esses candidatos – após a assinatura do
respectivo termo – deverão sair juntos da sala de prova.
19.7.1. Após o término do prazo previsto para a duração da prova, não será concedido tempo adicional para o
candidato continuar respondendo questão ou procedendo à transcrição para a folha de respostas e/ou para o
rascunho de gabarito.
19.8. Um exemplar do caderno de questões da prova objetiva, em branco, será disponibilizado, única e
exclusivamente, no site da Fundação VUNESP (www.vunesp.com.br), na página deste Concurso Público, a partir
das 10 horas do 1º (primeiro) dia útil subsequente ao de sua aplicação.

19.9. O gabarito oficial da prova objetiva está previsto para publicação oficial no Diário Oficial do Município
e
disponibilizado,
como
(http://guaratingueta.sp.gov.br/jornal-oficial-da-estancia-turistica-de-guaratingueta)
subsídio, no site da Fundação VUNESP (www.vunesp.com.br), na página deste Concurso Público, a partir das 10
horas do 2º (segundo) dia útil subsequente ao de sua aplicação, e no site da Prefeitura Municipal da Estância
Turística de Guaratinguetá (www.guaratingueta.sp.gov.br), não podendo ser alegada qualquer espécie de
desconhecimento.
DA PROVA PRÁTICA
20. A convocação para a prova prática, contendo a data, horário/turma, sala e local, será publicada oportunamente
no Diário Oficial do Município (http://guaratingueta.sp.gov.br/jornal-oficial-da-estancia-turistica-de-guaratingueta) e
disponibilizada, como subsídio, no site da Fundação VUNESP (www.vunesp.com.br) e no site da Prefeitura
Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá (www.guaratingueta.sp.gov.br), devendo o candidato observar,
total e atentamente, o disposto nos itens 1. a 14., e suas alíneas, deste Capítulo, sendo de responsabilidade do
candidato o acompanhamento, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.
21. Esta prova será realizada em data, horário/turma, sala e locais preestabelecidos, conforme disposto no item
20., deste Capítulo.
22. Serão convocados para a realização da prova prática, somente os candidatos mais bem habilitados na prova
objetiva, conforme tabela a seguir:
QUANTIDADE DE CANDIDATOS A SEREM CONVOCADOS
CARGOS

AMPLA CONCORRÊNCIA

CANDIDATOS COM
DEFICIÊNCIA
(5%)

002 – Eletricista

10

01

003 – Merendeiro(a)

30

02

004 – Operador de Máquinas de Grande Porte

20

01

22.1. Havendo empate na última colocação conforme consta do item 22., deste Capítulo, todos os candidatos
nessas condições serão convocados.
22.2. O candidato habilitado na prova objetiva, mas não convocado para a realização da prova prática, será
eliminado deste Concurso Público.
23. Para a realização da prova prática dos cargos de Eletricista, Merendeiro(a) e Operador de Máquinas de
Grande Porte, o candidato deverá apresentar o original de um dos documentos discriminados na alínea “b”, do
item 3. deste Capítulo. Para o cargo de Operador de Máquinas de Grande Porte, além do previsto na alínea “b”,
do item 3. deste Capítulo, o candidato deve entregar cópia da Carteira Nacional de Habilitação, na sua categoria
(conforme exigido no item 2., do Capítulo I deste Edital), dentro de seu prazo de validade, e fazendo uso de óculos
ou lentes de contato, quando houver essa exigência em sua CNH, acompanhada do respectivo original dessa
Carteira. A Carteira Nacional de Habilitação não poderá estar plastificada ou dilacerada. Não será aceito Boletim
de Ocorrência em substituição a apresentação da CNH original.
23.1. O candidato que não apresentar/entregar o(s) respectivo(s) documento(s), conforme determina o item 23.,
deste Edital, não realizará a prova prática, sendo considerado ausente e eliminado deste Concurso Público.
24. A prova prática será realizada tendo em vista as atribuições dos cargos e os conhecimentos específicos e
avaliará o candidato individualmente, no que diz respeito aos conhecimentos e habilidades na prática das
atribuições, aferindo a experiência, adequação de atitudes, postura e habilidades do candidato no manuseio dos
equipamentos.
24.1. Para a realização da prova prática, o candidato deverá comparecer trajado e calçado considerando o
cumprimento das normas de segurança e de acordo para a execução das tarefas.
25. Nenhum candidato poderá retirar-se do local da prova prática sem autorização expressa do responsável pela
aplicação.

26. O candidato, ao terminar a realização da prova prática ou, ao término do tempo que lhe fora determinado para
apresentar a atividade prática, deverá entregar ao aplicador todo o seu material de avaliação.
DA PROVA DE TÍTULOS
27. A convocação para a prova de títulos, contendo a data, horário/turma, sala e local, será publicada
oportunamente no Diário Oficial do Município (http://guaratingueta.sp.gov.br/jornal-oficial-da-estancia-turistica-deguaratingueta) e disponibilizada, como subsídio, no site da Fundação VUNESP (www.vunesp.com.br) e no site da
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá (www.guaratingueta.sp.gov.br), devendo o candidato
observar, total e atentamente, o disposto nos itens 1. a 14., e suas alíneas, deste Capítulo, sendo de
responsabilidade do candidato o acompanhamento, não podendo ser alegada qualquer espécie de
desconhecimento.
28. Após o fechamento dos portões do local da prova de títulos, não será permitida a saída do candidato, do
prédio, para providenciar/buscar títulos, nem a entrega desses por terceiros no portão do prédio de aplicação.
29. Não serão aceitos títulos entregues fora do local, data e horário estabelecidos no Edital de Convocação, nem a
complementação ou a substituição, a qualquer tempo, de títulos já entregues.
30. O candidato convocado para a prova de títulos que não comparecer será considerado ausente, porém, não
será eliminado deste Concurso Público, à vista do caráter classificatório desta prova.
31. A comprovação dos títulos é de responsabilidade exclusiva do candidato, podendo sua entrega ser feita
pessoalmente ou por procuração, conforme item 38., deste Capítulo.
32. Serão considerados títulos somente os constantes na tabela de títulos, conforme subitem 3.7., do Capítulo VI,
DO JULGAMENTO DAS PROVAS E HABILITAÇÃO.
33. Os documentos deverão ser entregues em cópias reprográficas, autenticadas ou acompanhadas da
apresentação do original para serem vistadas pelo receptor, sendo que:
33.1. não serão aceitos protocolos de documentos ou fac-símile;
33.2. não serão aceitos, para entrega e pontuação, documentos originais de diplomas;
33.3. documentos impressos de meio digital (impressão da internet) apenas serão aceitos se atenderem a uma
das seguintes condições:
a) conter a informação de que o documento foi assinado digitalmente e a identificação do assinante;
b) conter código de verificação de sua autenticidade e assinatura devidamente identificada do responsável por sua
emissão;
c) conter código de verificação de sua autenticidade, estar autenticado e certificado em cartório e, em sua
autenticação, constar o endereço eletrônico de origem do documento.
33.4. as cópias reprográficas dos diplomas de doutorado e de mestrado e do certificado de pós-graduação lato
sensu deverão conter a frente e o verso do documento original;
33.5. poderão ser entregues, no original, atestados e declarações.
34. Todos os títulos deverão ser comprovados por documentos que contenham as informações necessárias ao
perfeito enquadramento e consequente valoração.
34.1. Quando o nome do candidato for diferente do constante nos documentos entregues/apresentados, deverá
ser anexado comprovante de alteração do nome.
34.2. Quando o documento não comprovar explicitamente que o título se enquadra na área exigida na Tabela de
Títulos, o candidato poderá entregar, também, de acordo com os itens deste Capítulo, o histórico escolar (quando
não obrigatório) ou declaração da instituição que emitiu o documento, na qual declara a(s) área(s) de
concentração e/ou programa(s) e/ou linha(s) de pesquisa(s) e/ou informações complementares que permitam o
perfeito enquadramento do título.
35. Não serão considerados como títulos os cursos que se constituírem em requisito para o cargo. Assim sendo,
no caso de entrega de títulos, previstos na tabela de títulos, que possam ser considerados requisito para o cargo,
o candidato deverá entregar, de acordo com os itens deste Capítulo:
a) o documento que comprova o título e
b) o documento que comprova o requisito para assumir o cargo.
36. Os comprovantes deverão estar em papel timbrado da instituição, com nome, cargo/função/setor e assinatura
do responsável, data do documento, bem como:
36.1. no caso de declaração de conclusão de curso de doutorado ou de mestrado, deverá constar a data da
homologação do respectivo título ou da homologação da ata de defesa;
36.2. no histórico escolar, deverão constar o rol das disciplinas/atividades com as respectivas cargas horárias e as
notas ou conceitos obtidos pelo aluno e, preferencialmente, o título do trabalho (tese ou dissertação).
37. Os títulos de doutor e de mestre obtidos no exterior deverão ser reconhecidos por universidades oficiais do
Brasil que mantenham cursos congêneres, credenciados nos órgãos competentes.
37.1. Os títulos obtidos no exterior não reconhecidos por universidades oficiais do Brasil não serão aceitos.
38. Será permitida a entrega de títulos por procuração, mediante entrega do respectivo mandato com firma
reconhecida e apresentação de documento original de identificação com foto do procurador. Deverá ser entregue
uma procuração por candidato, que ficará retida.
39. Todos os documentos/títulos entregues, cuja devolução não for solicitada no prazo de 90 (noventa) dias,
contados a partir da homologação do resultado final deste Concurso, serão inutilizados.

40. A solicitação da devolução dos documentos deverá ser feita somente após a publicação da homologação
deste Concurso, devendo ser encaminhada por Sedex ou Carta Registrada com AR – Aviso de Recebimento, à
Fundação VUNESP, na Rua Dona Germaine Burchard, 515, Água Branca/Perdizes, São Paulo/SP, CEP 05002062, contendo a especificação deste Concurso Público.
ntos/títulos entregues, cuja devolução não for solicitada no prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir da
homologação do resultado final do Concurso, serão inutilizados.
VI – DO JULGAMENTO DA(S) PROVA(S) E HABILITAÇÃO
1. DA PROVA OBJETIVA
1.1. A prova objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos.
1.2. A nota da prova objetiva será obtida pela fórmula:
NP = Na x100
Tq
Onde:
NP = Nota da prova
Na = Número de acertos
Tq = Total de questões da prova objetiva
1. Será considerado habilitado, na prova objetiva, o candidato que obtiver nota igual ou superior a 50,00 e não
zerar em nenhum dos componentes dessa prova (Língua Portuguesa, Matemática, Atualidades, Noções de
Informática, Política de Saúde, Conhecimentos Específicos ou Conhecimentos Pedagógicos & Legislação),
conforme o cargo.
2. Os candidatos ausentes e os não habilitados, na prova objetiva, serão eliminados deste Concurso Público.
2. DA PROVA PRÁTICA
2.1. A prova prática será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos.
2.2. Será considerado habilitado, na prova prática, o candidato que obtiver nota igual ou superior a 50 (cinquenta)
pontos.
2.3. O candidato não habilitado na prova prática ou aquele habilitado na prova objetiva, mas não convocado para
a prova prática, será excluído deste Concurso Público.
3. DA PROVA DE TÍTULOS
3.1. A prova de títulos terá caráter classificatório.
3.2. Serão avaliados os títulos somente dos candidatos habilitados na prova objetiva.
3.3. A pontuação total da prova de títulos estará limitada ao valor máximo de 6 (seis) pontos.
3.4. A pontuação dos títulos estará limitada aos valores constantes na tabela de títulos, observando-se os
comprovantes, os valores unitário e máximo e a quantidade máxima de cada título.
3.5. Somente serão avaliados os títulos obtidos até a data de realização da prova de títulos, definida no primeiro
Edital de Convocação para a realização da prova de títulos, desconsideradas eventuais alterações dessa data ou
reconvocações para essa prova.
3.6. Cada título será considerado uma única vez.
3.7. Tabela de Títulos:
Títulos

Comprovantes

Diploma
devidamente
a) Doutor na área do Direito ou na registrado;
especialidade que concorre.
ou
- certificado de conclusão de
b) Mestre na área do Direito ou na curso acompanhado do histórico
especialidade que concorre.
escolar.
Diploma
devidamente
registrado;
c) Pós-Graduação na área do
ou
Direito - na especialidade de
- certificado de conclusão de
Direito Público.
curso acompanhado do histórico
escolar
d) Pós-graduação na área do
Direito.

Quantidade
Máxima

Valor
Unitário

Valor Máximo

1

2,5

2,5

1

1,5

1,5

1

1,5

1,5

1

0,5

0,5

3.8. Comprovada, em qualquer tempo, a irregularidade ou ilegalidade na obtenção do título, o candidato terá
anulada a respectiva pontuação e, comprovada a sua culpa, esse será eliminado deste Concurso Público.
VII – DA PONTUAÇÃO FINAL
1. A pontuação final do candidato habilitado corresponderá:
a) à nota obtida na prova objetiva, para os cargos que contam somente com a prova objetiva;
b) à somatória das notas obtidas nas provas objetiva e prática, para os cargos que contam com a prova objetiva e
a prova prática;
c) à nota obtida na prova objetiva acrescida da pontuação da prova de títulos, para o cargo que conta com a prova
objetiva e a prova de títulos.
VIII – DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE E DA CLASSIFICAÇÃO FINAL
1. Os candidatos aprovados serão classificados – por cargo – por ordem decrescente da pontuação final.
2. Na hipótese de igualdade na pontuação final, serão aplicados, sucessivamente, os critérios de desempate
adiante definidos:
2.1. para o cargo 001 – Auxiliar de Consultório Dentário:
a) com idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei Federal nº 10.741/03, entre si e frente aos demais,
sendo que será dada preferência ao de idade mais elevada;
b) que obtiver maior número de acertos nas questões de Conhecimentos Específicos;
c) que obtiver maior número de acertos nas questões de Língua Portuguesa;
d) que obtiver maior idade entre aqueles com idade inferior a 60 anos;
e) que tiver exercido a função de jurado nos termos da Lei Federal nº 11.689/2008;
f) persistindo, ainda, o empate, poderá haver sorteio na presença dos candidatos envolvidos.
2.2. para os cargos 002 – Eletricista, 003 – Merendeiro(a) e 004 – Operador de Máquinas de Grande Porte:
a) com idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei Federal nº 10.741/03, entre si e frente aos demais,
sendo que será dada preferência ao de idade mais elevada;
b) que obtiver maior pontuação na prova prática;
c) que obtiver maior número de acertos nas questões de Conhecimentos Específicos;
d) que obtiver maior número de acertos nas questões de Língua Portuguesa;
e) que obtiver maior idade entre aqueles com idade inferior a 60 anos;
f) que tiver exercido a função de jurado nos termos da Lei Federal nº 11.689/2008;
g) persistindo, ainda, o empate, poderá haver sorteio na presença dos candidatos envolvidos.
2.3. para os cargos 005 – Desenhista, 007 – Fiscal de Posturas, 008 – Inspetor de Alunos, 010 – Secretário
de Escola, 011 – Técnico de Contabilidade, 012 – Técnico de Enfermagem do Trabalho, 013 – Técnico de
Prótese Oral, 014 – Técnico de Segurança do Trabalho e 015 – Topógrafo:
a) com idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei Federal nº 10.741/03, entre si e frente aos demais,
sendo que será dada preferência ao de idade mais elevada;
b) que obtiver maior número de acertos nas questões de Conhecimentos Específicos;
c) que obtiver maior número de acertos nas questões de Língua Portuguesa;
d) que obtiver maior número de acertos nas questões de Matemática;
e) que obtiver maior idade entre aqueles com idade inferior a 60 anos;
f) que tiver exercido a função de jurado nos termos da Lei Federal nº 11.689/2008;
g) persistindo, ainda, o empate, poderá haver sorteio na presença dos candidatos envolvidos.
2.4. para o cargo 006 – Escriturário:
a) com idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei Federal nº 10.741/03, entre si e frente aos demais,
sendo que será dada preferência ao de idade mais elevada;
b) que obtiver maior número de acertos nas questões de Língua Portuguesa;
c) que obtiver maior número de acertos nas questões de Matemática;
d) que obtiver maior número de acertos nas questões de Noções de Informática;
e) que obtiver maior idade entre aqueles com idade inferior a 60 anos;
f) que tiver exercido a função de jurado nos termos da Lei Federal nº 11.689/2008;
g) persistindo, ainda, o empate, poderá haver sorteio na presença dos candidatos envolvidos.
2.5. para o cargo 009 – Professor Monitor de Creche:
a) com idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei Federal nº 10.741/03, entre si e frente aos demais,
sendo que será dada preferência ao de idade mais elevada;
b) que obtiver maior número de acertos nas questões de Conhecimentos Pedagógicos & Legislação;
c) que obtiver maior número de acertos nas questões de Língua Portuguesa;
d) que obtiver maior número de acertos nas questões de Matemática;

e) que obtiver maior idade entre aqueles com idade inferior a 60 anos;
f) que tiver exercido a função de jurado nos termos da Lei Federal nº 11.689/2008;
g) persistindo, ainda, o empate, poderá haver sorteio na presença dos candidatos envolvidos.
2.6. para os cargos 016 – Arquiteto, 017 – Assistente Social, 018 – Auxiliar Jurídico, 019 – Contador, 020
– Dentista, 021 – Dentista de Saúde da Família, 022 – Engenheiro Ambiental, 023 – Engenheiro Civil, 024 –
Engenheiro de Tráfego,
025 – Engenheiro Eletricista, 026 – Engenheiro Orçamentista, 027 –
Farmacêutico, 028 – Fisioterapeuta, 029 – Fonoaudiólogo, 030 – Gestor de Contratos, 048 – Médico
Veterinário, 049 – Nutricionista, 051 – Psicólogo e 052 – Terapeuta Ocupacional:
a) com idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei Federal nº 10.741/03, entre si e frente aos demais,
sendo que será dada preferência ao de idade mais elevada;
b) que obtiver maior número de acertos nas questões de Conhecimentos Específicos;
c) que obtiver maior número de acertos nas questões de Língua Portuguesa;
d) que obtiver maior número de acertos nas questões de Matemática;
e) que obtiver maior número de acertos nas questões de Noções de Informática;
f) que obtiver maior idade entre aqueles com idade inferior a 60 anos;
g) que tiver exercido a função de jurado nos termos da Lei Federal nº 11.689/2008;
h) persistindo, ainda, o empate, poderá haver sorteio na presença dos candidatos envolvidos.
2.7. para os cargos 031 – Médico Auditor,
032 – Médico Cardiologista,
033 – Médico Clínico Geral,
034 – Médico Dermatologista, 035 – Médico do Trabalho, 036 – Médico Geriatra, 037 – Médico
Ginecologista, 038 – Médico Neurologista, 039 – Médico Oftalmologista, 040 – Médico
Otorrinolaringologista, 041 – Médico Pediatra, 042 – Médico Pneumologista, 043 – Médico Psiquiatra,
044 – Médico Reumatologista, 045 – Médico Socorrista, 046 – Médico Urologista e 047 – Médico Vascular:
a) com idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei Federal nº 10.741/03, entre si e frente aos demais,
sendo que será dada preferência ao de idade mais elevada;
b) que obtiver maior número de acertos nas questões de Conhecimentos Específicos;
c) que obtiver maior número de acertos nas questões de Política de Saúde;
d) que obtiver maior número de acertos nas questões de Língua Portuguesa;
e) que obtiver maior idade entre aqueles com idade inferior a 60 anos;
f) que tiver exercido a função de jurado nos termos da Lei Federal nº 11.689/2008;
g) persistindo, ainda, o empate, poderá haver sorteio na presença dos candidatos envolvidos.
2.7. para o cargos 050 – Procurador:
a) com idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei Federal nº 10.741/03, entre si e frente aos demais,
sendo que será dada preferência ao de idade mais elevada;
b) que obtiver maior pontuação na prova de títulos;
c) que obtiver maior número de acertos nas questões de Conhecimentos Específicos;
d) que obtiver maior idade entre aqueles com idade inferior a 60 anos;
e) que tiver exercido a função de jurado nos termos da Lei Federal nº 11.689/2008;
f) persistindo, ainda, o empate, poderá haver sorteio na presença dos candidatos envolvidos.
3. Os candidatos classificados serão enumerados – por cargo – em duas listas, a saber:
a) lista de classificação prévia geral: contendo todos os classificados, inclusive os candidatos que concorrem como
pessoas com deficiência;
b) lista de classificação prévia especial: contendo somente os candidatos classificados como pessoas com
deficiência.
4. Não ocorrendo, neste Concurso, inscrição ou classificação de candidatos que concorrem como pessoas com
deficiência, será elaborada somente a lista de classificação definitiva geral.
IX – DOS RECURSOS
1. Caberá recurso contra:
a) o indeferimento de inscrição como pessoa com deficiência;
b) o indeferimento de concessão de prova especial e/ou condição especial para a realização das provas;
c) o gabarito da prova objetiva;
d) os resultados das provas;
e) a classificação prévia.
2. O prazo para interposição de recurso será de 2 dias úteis, contados a partir do 1º dia útil subsequente à data da
divulgação/publicação ou do fato que lhe deu origem.
3. Quando o recurso se referir ao gabarito da prova objetiva, deverá ser elaborado e protocolado de forma
individualizada, ou seja, 1 (um) recurso para cada questão e a decisão será tomada mediante parecer técnico da
Banca Examinadora.

4. A matéria do recurso será restrita à alegação de irregularidade insanável ou de preterição de formalidade
essencial e não terá efeito suspensivo.
5. O recurso deverá ser protocolado no site da Fundação VUNESP (www.vunesp.com.br), na respectiva página
deste Concurso, bem como conter, obrigatoriamente, o relato sucinto do fato motivador do recurso, com o devido
embasamento.
6. Para recorrer, o candidato deverá utilizar somente o site da Fundação VUNESP (www.vunesp.com.br), na
respectiva página deste Concurso, seguindo as instruções ali contidas.
7. Somente serão apreciados os recursos interpostos para a respectiva prova/fase a que se referem e expressos
em termos convenientes, que apontem circunstâncias que os justifiquem, assim como interpostos dentro do prazo
e da forma previstos neste Edital.
7.1. Será liminarmente indeferido:
a) o recurso interposto em desacordo com os ditames deste Edital ou o que não atender às instruções
constantes do link “Recursos” na página específica deste Concurso;
b) o recurso interposto fora da forma e dos prazos estipulados neste Edital;
c) o recurso que não apresentar fundamentação e embasamento.
7.2. O candidato que não interpuser recurso no respectivo prazo e na forma mencionados neste Edital será
responsável pelas consequências advindas de sua omissão.
8. A decisão do deferimento ou indeferimento de recurso contra o resultado da condição de pessoa com
deficiência, contra o resultado relativo às solicitações de provas e/ou de condições especiais indeferidas, contra o
gabarito, contra o resultado das provas e contra a classificação prévia deste Concurso Público será publicada,
oficialmente, no Diário Oficial do Município (http://guaratingueta.sp.gov.br/jornal-oficial-da-estancia-turistica-deguaratingueta) e disponibilizada, como subsídio, no site da Fundação VUNESP (www.vunesp.com.br), na página
deste Concurso, e no site da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá
(www.guaratingueta.sp.gov.br).
8.1. O gabarito divulgado poderá ser alterado em função da análise dos recursos interpostos e, caso haja
anulação ou alteração de gabarito, a prova será corrigida de acordo com o gabarito oficial definitivo.
8.2. A pontuação relativa à(s) questão(ões) anulada(s) será atribuída a todos os candidatos presentes na prova
objetiva, independentemente de interposição de recurso.
8.3. No caso de recurso interposto dentro das especificações deste Edital, este poderá, eventualmente, alterar a
nota/classificação inicial obtida pelo(s) candidato(s) para uma nota/classificação superior ou inferior, ou ainda
poderá ocorrer a desclassificação do(s) candidato(s) que não obtiver(em) a nota mínima exigida para habilitação.
9. No caso de recurso em pendência à época da realização de alguma das provas/etapas deste Concurso Público,
o candidato poderá participar condicionalmente da prova/etapa seguinte.
10. A Banca Examinadora constitui última instância para os recursos, sendo soberana em suas decisões, razão
pela qual não caberão recursos adicionais.
11. Quando da publicação do resultado das provas, será disponibilizado o espelho da folha de respostas da prova
objetiva e das planilhas de avaliação das provas práticas.
12. Os espelhos mencionados no item 11., deste Capítulo, ficarão disponibilizados durante o período destinado à
interposição de recurso.
13. Não serão aceitos pedidos de revisão de recurso e/ou recurso de recurso e/ou pedido de reconsideração.
14. Somente serão considerados os recursos interpostos para a prova/fase a que se referem e no prazo
estipulado, não sendo aceito, portanto, recursos interpostos em prazo destinado a evento diverso daquele em
andamento.
15. Não será aceito e conhecido recurso interposto pelos Correios, por meio de fax, e-mail ou por qualquer outro
meio além do previsto neste Edital.
16. A interposição de recursos não obsta o regular andamento das demais fases deste Concurso Público.
X – DA CONTRATAÇÃO
1. A contratação será efetuada por meio de Portaria e Edital de convocação que serão publicados no Diário Oficial
do Município (http://guaratingueta.sp.gov.br/jornal-oficial-da-estancia-turistica-de-guaratingueta), e complementado
mediante envio de carta registrada e/ou telegrama ao(s) candidato(s) aprovado(s), seguindo a ordem de
classificação dos mesmos, de acordo com as necessidades da Prefeitura Municipal da Estância Turística de
Guaratinguetá.
1.1. Para fins deste Concurso Público, o candidato deverá manter atualizado seu endereço, junto à Prefeitura
Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá, assumindo qualquer tipo de responsabilidade quanto à eventual
inobservância desta obrigação.
2. Por ocasião da contratação, o candidato terá prazo de 03 (três) dias úteis, contados da convocação constante
do item 1., acima descrito, para comparecer à Seção de Pessoal, da Prefeitura Municipal da Estância Turística de
Guaratinguetá para a admissão e deverão ser comprovadas, mediante entrega dos devidos documentos,
observados os termos do item 3., do Capítulo II - DAS INSCRIÇÕES:
a) ter, na data da admissão, todo(s) o(s) requisito(s) exigido(s) para o cargo, previstos neste Edital;

b) firmar declaração de que não acumula remuneração proveniente de cargos públicos, conforme previsto na
Constituição Federal de 1988;
c) outras exigências que a Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá julgar necessárias.
3. A Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá, no momento do recebimento dos documentos
para a admissão, coletará a impressão digital na Folha de Identificação do Candidato – FIC, para confirmação da
digital e/ou assinatura, coletados no dia da realização das provas.
4. O não comparecimento para a admissão dentro do prazo estipulado ou a manifestação por escrito de
desistência implicará a exclusão definitiva do candidato deste Concurso Público, sem qualquer alegação de
direitos futuros.
XI – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento das presentes instruções e a aceitação tácita das condições
deste Concurso Público, tais como se acham estabelecidas neste Edital e nas normas legais pertinentes, das
quais não poderá alegar desconhecimento.
1.1. É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar as publicações de todos os atos, editais e
comunicados referentes a este Concurso Público, que venham a ser feitas no Diário Oficial do Município
(http://guaratingueta.sp.gov.br/jornal-oficial-da-estancia-turistica-de-guaratingueta) e disponibilizadas, como
subsídio, no site da Fundação VUNESP (www.vunesp.com.br) e no site da Prefeitura Municipal da Estância
Turística de Guaratinguetá (www.guaratingueta.sp.gov.br), não sendo aceita a alegação de desconhecimento das
normas deste Certame.
1.2. A Fundação VUNESP e a Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá não se responsabilizam
por qualquer procedimento, efetuado pela Internet, não recebido por motivo de ordem técnica dos computadores,
falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica
que impossibilitem a transferência de dados.
2. Motivarão a eliminação do candidato deste Concurso Público, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, a
burla ou tentativa de burla a quaisquer das normas definidas neste Edital e/ou nas instruções constantes na(s)
prova(s), bem como o tratamento incorreto e/ou descortês a qualquer pessoa envolvida na aplicação da(s)
prova(s).
3. A inexatidão das informações e/ou irregularidades e/ou falsidades nos documentos, mesmo que verificadas a
qualquer tempo, em especial por ocasião da admissão, acarretarão a nulidade da inscrição com todas as suas
decorrências, sem prejuízo das demais medidas de ordem administrativa, civil e criminal.
4. Comprovada a inexatidão ou irregularidades, descrita no item 3., deste Capítulo, o candidato estará sujeito a
responder por falsidade ideológica de acordo com o artigo 299 do Código Penal.
5. Caberá ao Prefeito do Município de Guaratinguetá a homologação deste Concurso Público.
6. O prazo de validade deste Concurso será de 2 (dois) anos, contado da data da publicação da homologação,
prorrogável por uma única vez e por igual período, a critério da Administração.
6.1. Este Concurso Público, atendendo aos interesses da Prefeitura Municipal da Estância Turística de
Guaratinguetá, poderá ser homologado parcialmente, após a conclusão das respectivas provas/etapas
pertinentes.
7. As informações sobre o presente Concurso Público:
a) até a publicação da classificação definitiva: serão prestadas pela Fundação VUNESP, por meio do Disque
VUNESP, e pela internet, no site www.vunesp.com.br;
b) após a publicação da classificação definitiva: serão de responsabilidade da Prefeitura Municipal da Estância
Turística de Guaratinguetá.
8. Para fins deste Concurso Público, o candidato deverá manter atualizado seu endereço, desde a inscrição até a
publicação da classificação definitiva, na Fundação VUNESP e, após esse período, na Prefeitura Municipal da
Estância Turística de Guaratinguetá.
9. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais retificações, atualizações ou acréscimos, enquanto não
consumada a providência ou evento que lhes disser respeito ou circunstância que será mencionada em Edital ou
aviso a ser publicado no Diário Oficial do Município (http://guaratingueta.sp.gov.br/jornal-oficial-da-estanciaturistica-de-guaratingueta) e disponibilizado, como subsídio, no site da Fundação VUNESP (www.vunesp.com.br)
e no site da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá (www.guaratingueta.sp.gov.br).
10. A Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá e a Fundação VUNESP se eximem de despesas
decorrentes de viagens e estadas dos candidatos para comparecimento a qualquer das fases deste Concurso
Público, bem como da responsabilidade sobre material e/ou documento eventualmente esquecidos nos locais
da(s) prova(s).
11. O não atendimento pelo candidato a qualquer tempo, de quaisquer das condições estabelecidas neste Edital,
implicará em sua eliminação deste Concurso Público.
12. Decorridos 90 dias da data da publicação da homologação deste Concurso Público e não caracterizando
qualquer óbice, é facultado o descarte dos registros escritos, mantendo-se, porém, pelo prazo de validade deste
Concurso Público, os registros eletrônicos.

13. Sem prejuízo das sanções criminais cabíveis, a qualquer tempo, a Fundação VUNESP e a Prefeitura Municipal
da Estância Turística de Guaratinguetá poderão anular a inscrição, prova ou a contratação de candidato, se
verificadas falsidades de declaração ou irregularidade neste Certame.
14. O candidato será considerado desistente e excluído deste Concurso Público quando não comparecer às
convocações nas datas estabelecidas, exceto para a prova de títulos, ou manifestar sua desistência por escrito.
15. A legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste Edital e alterações posteriores não serão
objeto de avaliação da(s) prova(s) neste Concurso Público.
16. A Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá e a Fundação VUNESP não emitirão Declaração
de Aprovação neste Concurso Público, sendo a própria publicação no Diário Oficial do Município
(http://guaratingueta.sp.gov.br/jornal-oficial-da-estancia-turistica-de-guaratingueta) e a disponibilização, como
subsídio, no site da Fundação VUNESP (www.vunesp.com.br) e no site da Prefeitura Municipal da Estância
Turística de Guaratinguetá (www.guaratingueta.sp.gov.br), documento hábil para fins de comprovação da
aprovação.
17. Todas as convocações, avisos e resultados oficiais referentes à realização deste Concurso Público, serão
publicados no Diário Oficial do Município (http://guaratingueta.sp.gov.br/jornal-oficial-da-estancia-turistica-deguaratingueta), sendo de inteira responsabilidade do candidato o seu acompanhamento, não podendo ser alegada
qualquer espécie de desconhecimento.
18. Toda a menção a horário neste Edital e em outros atos dele decorrentes terá como referência o horário oficial
de Brasília – DF.
19. Durante a realização da(s) prova(s) e/ou procedimento deste Concurso Público não será permitida a utilização
de qualquer tipo de aparelho que realize a gravação de imagem, de som, ou de imagem e som pelo candidato,
pelos seus familiares ou por quaisquer outros estranhos a este Concurso Público. Caso haja qualquer
necessidade de realização de uma ou mais modalidades de gravação aqui citada, com vistas à produção do
conhecimento a ser avaliado pela banca examinadora da organizadora deste Concurso Público, caberá à
Fundação VUNESP e, somente a ela, a realização, o uso e a guarda de todo e qualquer material produzido.
20. Salvo a exceção prevista no item 7. do Capítulo V – DA PRESTAÇÃO DA(S) PROVA(S) OBJETIVA, PRÁTICA
E TÍTULOS, deste Edital, durante a realização da(s) prova(s) e/ou procedimento(s) deste Concurso Público não
será permitida a permanência de acompanhantes, terceiros ou candidatos que realizaram ou realizarão prova/fase
nos locais de aplicação, seja qual for o motivo alegado.
21. As ocorrências não previstas neste Edital, os casos omissos e os casos duvidosos serão resolvidos, em
caráter irrecorrível, pela Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá e pela Fundação VUNESP, no
que a cada uma couber.
22. Fazem parte deste Edital:
a) o ANEXO I (das Atribuições dos Cargos);
b) o ANEXO II (do Conteúdo Programático);
c) o ANEXO III (Endereços da Fundação VUNESP e da Prefeitura Municipal da Estância Turística de
Guaratinguetá).
ANEXO I – DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS
001 – AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO
Marcar consultas. Responsabilizar-se pela manutenção dos arquivos e fichários. Preencher e realizar anotações
em fichas clínicas. Orientar os pacientes acerca de higiene bucal. Preparar o paciente. Instrumentar o
odontológico e o Técnico em Higiene Bucal junto à cadeira operatória. Manipular materiais restauradores. Efetuar
a manutenção do equipamento odontológico, e orientar sobre a prevenção bucal.
002 – ELETRICISTA
Planejar serviços elétricos, realizar instalação de distribuição de baixa tensão. Montar e reparar instalações
elétricas e equipamentos auxiliares nas diversas repartições, utilizando ferramentas e aparelhos de medição, para
assegurar o bom funcionamento do sistema elétrico.
003 – MERENDEIRO(A)
Organizar e supervisionar serviços de cozinha e outros locais de refeições, planejando cardápios e elaborando o
pré-preparo, o preparo e a finalização de alimentos, observando métodos de cocção e padrões de qualidade dos
alimentos.
004 – OPERADOR DE MÁQUINAS DE GRANDE PORTE
Operar máquinas de grande porte da construção civil e terraplanagem, (patrol, carregadeira, rolo, retro, poclain)
conduzindo-as e operando seus comandos para escavar, nivelar, aplainar e compactar terra e materiais similares,
auxiliando na execução de obras públicas.
005 – DESENHISTA

Auxiliar arquitetos e engenheiro no desenvolvimento de projetos de construção civil e arquitetura, auxiliar a
engenharia na coordenação de projetos, projetar obras de pequeno porte, coletando dados, elaborando
anteprojetos, detalhar projetos de grande porte.
006 – ESCRITURÁRIO
Desenvolver serviços de apoio administrativo, conforme a área de atuação, visando o atendimento das rotinas e
sistemas estabelecidos, bem como auxiliar no planejamento, organização e análise das atividades administrativas
em geral.
007 – FISCAL DE POSTURAS
Realizar vistorias e fiscalizações em estabelecimentos comerciais, feiras, diversões públicas, bares, casas de
jogos, comerciantes autônomos e outros, verificando o cumprimento da legislação vigente, a fim de fazer cumprir a
política tributária; lavrar autos e termos; fazer inspeções, notificações e embargos; realizar diligências, aditar
processos de fiscalização; verificar a regularidade de funcionamento dos estabelecimentos; exercer poder de
polícia administrativa; atuar de forma individual e eventual, em equipe e sob supervisão permanente, em ambiente
fechado, a céu aberto ou em veículos, em horários diurnos, noturnos e irregulares; verificar alvarás e licenças de
funcionamento; fazer verificação e orientação do cumprimento da regulamentação urbanística; atendimento as
reclamações protocolizadas junto à municipalidade; executar outras atividades correlatas.
008 – INSPETOR DE ALUNOS
Cuidar da segurança do aluno nas dependências e proximidades da escola; inspecionam o comportamento dos
alunos no ambiente escolar. Orientar alunos sobre regras e procedimentos, regimento escolar, cumprimento de
horários. Prestar apoio às atividades acadêmicas; controlar as atividades livres dos alunos, orientando entrada e
saída de alunos, fiscalizando espaços de recreação, definindo limites nas atividades livres.
009 – PROFESSOR MONITOR DE CRECHE
Ter conhecimento e habilidades práticas, necessárias para atender e educar crianças, trabalhar a recreação,
interagir com os pais e elementos da equipe profissional. Desenvolver serviços de apoio ao professor de creche
junto às crianças.
010 – SECRETÁRIO DE ESCOLA
Desenvolver atividades de apoio pedagógico e de planejamento, organização, orientação e execução dos serviços
administrativos da Secretaria de Escola.
011 – TÉCNICO DE CONTABILIDADE
Auxiliar nos trabalhos de execução orçamentária, movimentação financeira, escrituração contábil e as operações
patrimoniais e de prestação de contas, observando as exigências legais e regulamentares da contabilidade
governamental.
012 – TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO TRABALHO
Auxiliar na observação sistemática do estado de saúde dos servidores, nos levantamentos de doenças
ocupacionais, lesões traumáticas, doenças epidemiológicas. Fazer visitas domiciliares e hospitalares nos casos de
acidentes de trabalho ou doenças ocupacionais. Auxiliar o Médico do Trabalho nas atividades relacionadas à
medicina ocupacional. Participar dos programas de prevenção de acidentes, de saúde e de medidas reabilitativas.
Preencher os relatórios de atividades do ambulatório dos serviços de médico e de enfermagem do trabalho.
Auxiliar na realização de inspeção sanitária nos locais de trabalho. Atender as necessidades dos servidores
portadores de doenças ou lesões ocupacionais de pouca gravidade, sob supervisão. Zelar pela manutenção,
limpeza, conservação, guarda e controle de todo o material, aparelhos, equipamentos e de seu local de trabalho.
Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício do cargo.
013 – TÉCNICO DE PRÓTESE ORAL
Planejar o trabalho técnico-odontológico de nível médio, em laboratórios de prótese. Confeccionar e reparar
próteses dentárias humanas. Executar procedimentos odontológicos sob supervisão do cirurgião dentista. As
atividades são exercidas conforme normas e procedimentos técnicos e de biosegurança.
014 – TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Elaborar, participar da elaboração e implementar política de saúde e segurança no trabalho; realizar auditorias,
acompanhamento e avaliação na área; identificar variáveis de controle de doenças, acidentes, qualidade de vida e
meio ambiente. Desenvolver ações educativas na área de Saúde e Segurança no Trabalho; participar de perícias
e fiscalizações e integrar processos. Participar da adoção de tecnologias e processos de trabalho; gerenciar
documentação de Saúde e Segurança do Trabalho; investigar, analisar acidentes e recomendar medidas de
prevenção e controle.

015 – TOPÓGRAFO
Executar levantamentos geodésicos e topohidrográficos, por meio de levantamentos altimétricos e planimétricos;
implantar, no campo, pontos de projeto, locando obras de sistemas de transporte, obras civis, industriais, rurais e
delimitando glebas; planejar trabalhos em geomática; analisar documentos e informações cartográficas,
interpretando fotos terrestres, fotos aéreas, imagens orbitais, cartas, mapas, plantas, identificando acidentes
geométricos e pontos de apoio para georeferenciamento e amarração, coletando dados geométricos. Efetuar
cálculos e desenhos e elaborar documentos cartográficos, definindo escalas e cálculos cartográficos, efetuando
aerotriangulação, restituindo fotografias aéreas.
016 – ARQUITETO
Elaborar planos e projetos associados à arquitetura em todas as suas etapas, definindo materiais, acabamentos,
técnicas, metodologias, analisando dados e informações. Fiscalizar e executar obras e serviços; desenvolver
estudos de viabilidade financeira, econômica, ambiental. Pode prestar serviços de consultoria e assessoramento,
bem como estabelecer políticas de gestão.
017 – ASSISTENTE SOCIAL
Prestar serviços sociais orientando indivíduos, famílias, comunidade e instituições sobre direitos e deveres
(normas, códigos e legislação), serviços e recursos sociais e programas de educação; planejar, coordenar e
avaliar planos, programas e projetos sociais em diferentes áreas de atuação profissional (seguridade, educação,
trabalho, jurídica, habitação e outras), atuando nas esferas pública e privada; orientar e monitorar ações em
desenvolvimento relacionados à economia doméstica, nas áreas de habitação, desenvolvimento humano,
economia familiar, educação do consumidor, alimentação e saúde; desempenhar tarefas administrativas e articular
recursos financeiros disponíveis.
018 – AUXILIAR JURÍDICO
Cumprir as determinações legais e judiciais atribuídas aos cartórios oficiais e extra-judiciais, lavrando atos,
autuando processos, procedendo registros; expedir mandados, traslados, cartas precatórias e rogatórias e
certidões; registrar documentos.
019 – CONTADOR
Administram os tributos do município, registram atos e fatos contábeis; controlam o ativo permanente, gerenciam
custos; preparam obrigações acessórias, tais como: declarações necessárias ao fisco, órgãos competentes e
contribuintes e administram o registro dos livros nos órgãos apropriados; elaboram demonstrações contábeis,
prestam consultoria e informações gerenciais; realizam auditoria interna e externa, atendem solicitações de órgãos
fiscalizadores e realizam perícia.
020 – DENTISTA
Atender e orientar pacientes e executar tratamento odontológico, realizando, entre outras atividades, radiografias e
ajuste oclusal, aplicação de anestesia, extração de dentes, tratamento de doenças gengivais e canais, administrar
a confecção de prótese oral. Diagnosticar e avaliar pacientes e planejar tratamento. Realizar auditorias e perícias
odontológicas; administrar locais e condições de trabalho, adotando medidas de precaução universal de
biossegurança. Pode desenvolver pesquisas na prática odontológica e integrar comissões de normatização do
exercício da profissão.
021 – DENTISTA DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Realizar diagnóstico e traçar o perfil epidemiológico da comunidade a fim de planejar e programar ações de saúde
bucal, bem como atender à comunidade no território adscrito na Unidade Básica de Saúde (UBS) em que a sua
equipe está atrelada. Por atender compreende-se: promover e proteger a saúde bucal, prevenir agravos, realizar
diagnóstico, tratar, acompanhar, reabilitar e manter a saúde bucal dos indivíduos, famílias e grupos específicos.
Realizar os procedimentos clínicos da Atenção Básica em saúde bucal, incluindo atendimento das urgências,
pequenas cirurgias ambulatoriais e procedimentos relacionados com a fase clínica da instalação de próteses
dentárias elementares. Coordenar e participar de ações coletivas voltadas à promoção da saúde e à prevenção de
doenças bucais, como também acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes à saúde bucal com os
demais membros da equipe, buscando aproximar e integrar ações de saúde de forma multidisciplinar,
compartilhando – como profissional de Saúde Bucal – a gestão e o processo de trabalho da equipe com a qual
trabalha, com responsabilidade sanitária pela mesma população e território que a Equipe de Saúde da Família –
ESF a qual integra.
022 – ENGENHEIRO AMBIENTAL
Elaborar e implantar projetos ambientais; gerenciar a implementação do sistema de Gestão Ambiental (SGA) nas
empresas; implementar ações de controle de emissão de poluentes; administrar resíduos e procedimentos de
remediação. Pode prestar consultoria, assistência e assessoria.

023 – ENGENHEIRO CIVIL
Planejar, elaborar, executar e dirigir projetos de engenharia civil, estudando características e especificações,
preparando o material necessário para possibilitar o desenvolvimento dos trabalhos dentro dos padrões técnicos
exigidos.
024 – ENGENHEIRO DE TRÁFEGO
Planejar, organizar, supervisionar, coordenar e executar projetos de normas e sistemas para tráfego de veículos
automotores e outros e trânsito urbano. Cooperar com demais autoridades municipais no desenvolvimento de
formas e meios de melhorar as condições de tráfego e realizar outras atividades determinadas pela Administração
Municipal. Desenvolver estudos e estabelecer métodos e técnicas, para prevenir acidentes de trânsito. Executar
campanhas educativas sobre prevenção de acidentes de trânsito, promovendo a divulgação das mesmas junto à
população do Município. Realizar inspeções e laudos sobre as vias de tráfego de veículos e as placas e pinturas
de sinalização de trânsito. Sistematizar e controlar informações de incidentes críticos em sua área de atuação
visando o diagnóstico e seu prognóstico. Assessorar entidades públicas e privadas em questões relativas à sua
área de atuação conforme convênios ou normatização. Indicar especificamente os equipamentos, materiais e
procedimentos de segurança no trânsito a serem adotados, verificando sua qualidade e adaptabilidade a situação
e local. Analisar acidentes de trânsito, investigando as causas e propondo medidas preventivas. Manter cadastro e
analisar estatísticas dos acidentes de trânsito, a fim de orientar a prevenção e calcular o custo e as
consequências. Elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo
observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua
área de atuação. Participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de
atuação. Participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as
em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos
humanos em sua área de atuação. Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da Prefeitura e
outras entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre
situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnicocientíficos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao Município. Zelar pela
conservação e manutenção dos equipamentos colocados à sua disposição, comunicando qualquer falha
detectada no sistema. Executar outras atividades correlatas.
025 – ENGENHEIRO ELETRICISTA
Executar serviços elétricos, eletrônicos e de telecomunicações, analisando propostas técnicas, instalando,
configurando e inspecionando sistemas e equipamentos, executando testes e ensaios. Projetar, planejar e
especificar sistemas e equipamentos elétricos, eletrônicos e de telecomunicações e elaborar sua documentação
técnica. Coordenar empreendimentos e estudar processos elétricos, eletrônicos e de telecomunicações.
026 – ENGENHEIRO ORÇAMENTISTA
Atuar com desenvolvimento de orçamentos, análises e estudos de viabilidade econômica, levantamentos de
quantitativos em planilhas específicas, Montar composições de custos e tomadas de preço. Controlar os
orçamentos, desde a compra do terreno até a entrega da obra, abrangendo obras próprias e terceirizadas, com o
objetivo de procurar alternativas para que o custo final e rentabilidade sejam mantidos. Acompanhar as atividades
operacionais do setor e realizar orçamentos de construção e sua viabilidade. Executar levantamento de materiais
e serviços. Montar planilha orçamentária, cotar materiais, mão de obra e serviços para elaboração de propostas.
Fazer visitas técnicas, estudos e equalizações de propostas de fornecedores. Elaborar o cronograma físicofinanceiro e apresentar os dados sempre que solicitado. Realizar o orçamento da obra, de acordo com o projeto
como um todo, em seus mínimos detalhes, realizando pesquisas de preços, planejando despesas permanentes,
necessárias e eventuais, adequando ao cronograma da obra.
027 – FARMACÊUTICO
Realizar tarefas específicas de desenvolvimento, produção, dispensação, controle, armazenamento, distribuição e
transporte de produtos da área farmacêutica, tais como medicamentos, alimentos especiais, imunológicos, e
insumos correlatos. Realizar análises clínicas, toxicológicas, fisioquímicas, biológicas, microbiológicas
ebromatológicas. Participar da elaboração, coordenação e implementação de políticas de medicamentos. Exercem
fiscalização sobre estabelecimentos, produtos, serviços e exercício profissional.
028 – FISIOTERAPEUTA
Atender pacientes e clientes para prevenção, habilitação e reabilitação de pessoas utilizando protocolos e
procedimentos específicos de fisioterapia, terapia ocupacional e ortoptia. Habilitar pacientes e clientes. Realizar
diagnósticos específicos. Analisar condições dos pacientes e clientes. Orientar pacientes, clientes, familiares,
cuidadores e responsáveis. Avaliar baixa visão. Ministrar testes e tratamentos ortópticos no paciente. Desenvolver
programas de prevenção, promoção de saúde e qualidade de vida. Exercem atividades técnico-científicas.
Administram recursos humanos, materiais e financeiros e executar atividades administrativas.

029 – FONOAUDIÓLOGO
Identificar, avaliar e tratar problemas ou deficiências ligadas à comunicação, para estabelecer um plano de
orientação e/ou terapêutico, empregando técnicas específicas, a fim de possibilitar o aperfeiçoamento e/ou
reabilitação, bem como a prevenção e intervenção nos distúrbios da voz, fala, audição e linguagem oral e escrita.
030 – GESTOR DE CONTRATOS:
Efetuar a análise de contratos, convênios e outras peças jurídicas e administrativas a serem firmadas pela
Administração Pública. Auxiliar na elaboração e redação dos contratos e convênios a serem firmados pelo
Município. Acompanhar os procedimentos licitatórios e legislativos, analisando e orientando na confecção de
editais, minutas de contratos e outras peças jurídicas e administrativas. Acompanhar a execução física dos objetos
de contrato firmados pelo Município com empresas privadas, públicas e outros entes da Administração Pública.
Elaborar relatórios sobre todo o processo de contratação e execução de obras, serviços e aquisição de materiais,
equipamentos e outros que devido a procedimento licitatório tenham gerado contratos. Comunicar, na forma da lei,
o seu superior imediato ou outras autoridades de possíveis irregularidades de que tenha ciência em razão de suas
atribuições. Operar equipamentos e sistemas de informática, quando autorizado e necessário ao exercício de suas
atividades. Executar outras atividades correlatas.
031 – MÉDICO – AUDITOR
Planejar, coordenar e avaliar ações de saúde. Definir estratégias p/unidades de saúde. Administrar recursos
financeiros. Gerenciar recursos humanos. Efetuar perícias médicas e auditorias.
032 – MÉDICO CARDIOLOGISTA
Realizar consultas e atendimentos médicos. Tratar pacientes. Implementar ações para promoção da saúde.
Coordenar programas e serviços em saúde.
033 – MÉDICO CLÍNICO GERAL
Realizar consultas e atendimentos médicos. Tratar pacientes. Implementar ações para promoção da saúde.
Coordenar programas e serviços em saúde.
034 – MÉDICO DERMATOLOGISTA
Realizar consultas e atendimentos médicos. Tratar pacientes. Implementar ações para promoção da saúde.
Coordenar programas e serviços em saúde.
035 – MÉDICO DO TRABALHO
Realizar exames pré-admissionais e atendimento médico. Coordenar programas e serviços em saúde. Efetuar
perícias, auditorias e sindicâncias médicas para laboratórios de Vigilância Sanitária. Fazer vigilância
epidemiológica de acidentes e doenças profissionais. Realizar inspeções em estabelecimentos no âmbito do
Município, com base na legislação da saúde do trabalhador. Desenvolver ações relacionadas à vigilância em
saúde do trabalhador, através de inspeções e avaliação de risco nas empresas localizadas no Município e dar
apoio às atividades desenvolvidas pela vigilância sanitária, quando necessário. Executar outras tarefas correlatas
que lhe forem atribuídas pelo superior imediato.
036 – MÉDICO GERIATRA
Realizar consultas e atendimentos médicos. Tratar pacientes. Implementar ações para promoção da saúde.
Coordenar programas e serviços em saúde.
037 – MÉDICO GINECOLOGISTA
Realizar consultas e atendimentos médicos. Tratar pacientes. Implementar ações para promoção da saúde.
Coordenar programas e serviços em saúde.
038 – MÉDICO NEUROLOGISTA
Realizar consultas e atendimentos médicos. Tratar pacientes. Implementar ações para promoção da saúde.
Coordenar programas e serviços em saúde.
039 – MÉDICO OFTALMOLOGISTA
Realizar consultas e atendimentos médicos. Tratar pacientes. Implementar ações para promoção da saúde.
Coordenar programas e serviços em saúde.
040 – MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA
Realizar consultas e atendimentos médicos. Tratar pacientes. Implementar ações para promoção da saúde.
Coordenar programas e serviços em saúde.
041 – MÉDICO PEDIATRA

Realizar consultas e atendimentos médicos. Tratar pacientes. Implementar ações para promoção da saúde.
Coordenar programas e serviços em saúde.
042 – MÉDICO PNEUMOLOGISTA
Realizar consultas e atendimentos médicos. Tratar pacientes. Implementar ações para promoção da saúde.
Coordenar programas e serviços em saúde.
043 – MÉDICO PSIQUIATRA
Realizar consultas e atendimentos médicos. Tratar pacientes. Implementar ações para promoção da saúde.
Coordenar programas e serviços em saúde.
044 – MÉDICO REUMATOLOGISTA
Realizar consultas e atendimentos médicos. Tratar pacientes. Implementar ações para promoção da saúde.
Coordenar programas e serviços em saúde.
045 – MÉDICO SOCORRISTA
Realizar consultas e atendimentos médicos. Tratar pacientes. Implementar ações para promoção da saúde.
Coordenar programas e serviços em saúde.
046 – MÉDICO UROLOGISTA
Realizar consultas e atendimentos médicos. Tratar pacientes. Implementar ações para promoção da saúde.
Coordenar programas e serviços em saúde.
047 – MÉDICO VASCULAR
Realizar consultas e atendimentos médicos. Tratar pacientes. Implementar ações para promoção da saúde.
Coordenar programas e serviços em saúde.
048 – MÉDICO VETERINÁRIO
Praticar clínica veterinária em todas as suas especialidades. Contribuir para o bem estar animal. Pode promover
saúde pública e defesa ao consumidor. Exercer defesa sanitária animal. Desenvolver atividades de pesquisa e
extensão. Fomentar, produção animal, nas áreas comercial, agropecuária, de biotecnologia e de preservação
ambiental. Elaborar laudos, pareceres e atestados. Assessorar na elaboração de legislação pertinente.
049 – NUTRICIONISTA
Prestar assistência nutricional a indivíduos e coletividades (sadios e enfermos). Planejar, organizar, administrar e
avaliar unidades de alimentação e nutrição. Efetuar controle higiênico-sanitário. Participar de programas de
educação nutricional. Podem estruturar e gerenciar serviços de atendimento ao consumidor de indústrias de
alimentos e ministrar cursos. Atuar em conformidade ao Manual de Boas Práticas.
050 – PROCURADOR
Representar em juízo, ou fora dele, a parte que é mandatária nas ações em que forem autores, réus ou
interessados, acompanhando o andamento do processo, prestando assistência jurídica à comunidade,
apresentando recursos em qualquer instância, comparecendo à audiência e outros atos, para defender direitos ou
interesses, bem como orientar e acompanhar estagiários.
051 – PSICÓLOGO
Prestar assistência na Saúde Mental, bem como atender e orientar a área Educacional, Organizacional e
Assistencial, elaborando e aplicando técnicas psicológicas, para possibilitar a orientação, diagnostico clinico,
implementação de programas e projetos.
052 – TERAPEUTA OCUPACIONAL
Atender pacientes e clientes para prevenção, habilitação e reabilitação de pessoas utilizando protocolos e
procedimentos específicos de fisioterapia, terapia ocupacional e ortoptia. Habilitar pacientes e clientes. Realizar
diagnósticos específicos. Analisar condições dos pacientes e clientes. Orientar pacientes, clientes, familiares,
cuidadores e responsáveis. Avaliar baixa visão. Ministrar testes e tratamentos ortópticos no paciente. Desenvolver
programas de prevenção, promoção de saúde e qualidade de vida. Exercer atividades técnico-científicas.
Administrar recursos humanos, materiais e financeiros e executar atividades administrativas.

ANEXO II – DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Toda legislação e jurisprudência devem ser consideradas com as alterações e atualizações vigentes até a data da
publicação deste Edital de Abertura de Inscrições. Legislação ou decisões com entrada em vigor após a
publicação deste Edital de Abertura de Inscrições poderão ser utilizadas, quando supervenientes ou
complementares a algum tópico já previsto ou indispensável à avaliação para o cargo. Todos os temas englobam
também a legislação que lhes é pertinente, ainda que não expressa no conteúdo programático.
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO
CARGOS: 001 – Auxiliar de Consultório Dentário, 002 – Eletricista, 003 – Merendeiro(a) e 004 – Operador de
Máquinas de Grande Porte
CONHECIMENTOS GERAIS
Língua Portuguesa: Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). Sinônimos e
antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. Classes de palavras: substantivo, adjetivo,
numeral, artigo, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e sentido que imprimem às relações
que estabelecem. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase.
Matemática: Resolução de situações-problema, envolvendo: adição, subtração, multiplicação, divisão,
potenciação ou radiciação com números racionais, nas suas representações fracionária ou decimal; Mínimo
múltiplo comum; Porcentagem; Razão e proporção; Regra de três simples; Equação do 1.º grau; Grandezas e
medidas – quantidade, tempo, comprimento, superfície, capacidade e massa; Relação entre grandezas – tabela
ou gráfico; Noções de geometria plana – forma, área, perímetro e Teorema de Pitágoras.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
001 – Auxiliar de Consultório Dentário
Conhecimentos Específicos: Princípios de biossegurança; Antissepsia e assepsia em serviços de assistência
odontológica; Desinfecção e esterilização em serviços de assistência odontológica; Produtos para antissepsia e
assepsia, desinfecção e esterilização em serviços de assistência odontológica. Materiais, equipamento e
instrumental odontológico: principais materiais e peças de instrumental odontológico e sua utilização; Controle de
estoque e abastecimento da clínica; Lubrificação do equipamento; Cuidados com substâncias tóxicas. Técnicas
auxiliares em Odontologia: técnicas de trabalho a 4 e 6 mãos; Técnicas de manipulação de instrumental
odontológico; Preparo de amálgama e resina composta; Preparação de bandejas clínicas; Procedimentos para
revelação e arquivamento de radiografias; Preenchimento de fichas clínicas; Nomenclatura de dentes e superfícies
dentárias; Preparo do paciente para a consulta.
002 – Eletricista
Conhecimentos Específicos: Instalação de redes elétricas aéreas e subterrâneas. Rede elétrica predial,
máquinas, motores e equipamentos elétricos: manutenção preventiva e corretiva, diagnósticos de defeito,
consertos, troca de componentes. Motores elétricos, transformadores e bobinas em geral. Conhecimentos de
baixa, média e alta tensão. Leitura e interpretação de desenhos. Equipamentos de Proteção Individual pertinentes
ao exercício da função. Segurança do trabalho.
003 – Merendeiro(a)
Conhecimentos Específicos: Preparar lanches quentes, frios, refeições e sucos conforme recomendação técnica
recebida; distribuir as refeições preparadas; higienizar; temperar, assar, refogar e cozinhar alimentos, atendendo
as exigências do cardápio; fazer pedidos de suprimento de material necessário à cozinha ou para a preparação
dos alimentos; operar os diversos equipamentos de cozinha; zelar pelo estado de conservação, organização e
limpeza dos alimentos, cozinha e despensa; orientar e distribuir as atividades de preparação de alimentos;
controlar o estoque de todos os materiais de consumo, bens duráveis e patrimoniais que estejam na cozinha sob
sua responsabilidade; realizar os serviços de limpeza e faxina em sua unidade de trabalho, varrendo, lavando e
higienizando as instalações, as salas, os pátios, os equipamentos; zelar pelo cumprimento das normas fixadas
pela segurança do trabalho, bem como pela adequada utilização, guarda e manutenção dos equipamentos de
proteção individual (EPIs).
004 – Operador de Máquinas de Grande Porte
Conhecimentos Específicos: Operação de máquinas de grande porte da construção civil e terraplanagem.
Legislação de trânsito: Novo Código de Trânsito Brasileiro. Legislação e regras de circulação e conduta. Noções
de primeiros socorros. Proteção ao meio ambiente. Direção defensiva. Inspeção e cuidados com as máquinas.
Objetivo da inspeção da máquina, itens a serem inspecionados antes, durante e após o serviço prestado. Noções
básicas de mecânica pesada. Fatores que influenciam na vida útil das máquinas e consumo de combustível.
Conhecimento e funcionamento das máquinas. Condução de veículos da espécie, manobras, conhecimentos
sobre os instrumentos do painel de comando. Manutenção das máquinas. Uso de Equipamentos de Proteção
Individual, EPIs. Segurança do trabalho.
ENSINO MÉDIO COMPLETO

CARGOS 005 – Desenhista, 007 – Fiscal de Posturas, 008 – Inspetor de Alunos, 010 – Secretário de Escola,
011 – Técnico de Contabilidade, 012 – Técnico de Enfermagem do Trabalho, 013 – Técnico de Prótese Oral,
014 – Técnico de Segurança do Trabalho e 015 – Topógrafo.
CONHECIMENTOS GERAIS
Língua Portuguesa: Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). Sinônimos e
antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. Classes de palavras: substantivo, adjetivo,
numeral, artigo, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e sentido que imprimem às relações
que estabelecem. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase.
Matemática: Resolução de situações-problema, envolvendo: adição, subtração, multiplicação, divisão,
potenciação ou radiciação com números racionais, nas suas representações fracionária ou decimal; Mínimo
múltiplo comum; Máximo divisor comum; Porcentagem; Razão e proporção; Regra de três simples ou composta;
Equações do 1.º ou do 2.º graus; Sistema de equações do 1.º grau; Grandezas e medidas – quantidade, tempo,
comprimento, superfície, capacidade e massa; Relação entre grandezas – tabela ou gráfico; Tratamento da
informação – média aritmética simples; Noções de Geometria – forma, ângulos, área, perímetro, volume,
Teoremas de Pitágoras ou de Tales.
Noções de Informática: MS-Windows 7: conceito de pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área de trabalho,
área de transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus, programas e aplicativos, interação com
o conjunto de aplicativos MS-Office 2010. MS-Word 2010: estrutura básica dos documentos, edição e formatação
de textos, cabeçalhos, parágrafos, fontes, colunas, marcadores simbólicos e numéricos, tabelas, impressão,
controle de quebras e numeração de páginas, legendas, índices, inserção de objetos, campos predefinidos, caixas
de texto. MS-Excel 2010: estrutura básica das planilhas, conceitos de células, linhas, colunas, pastas e gráficos,
elaboração de tabelas e gráficos, uso de fórmulas, funções e macros, impressão, inserção de objetos, campos
predefinidos, controle de quebras e numeração de páginas, obtenção de dados externos, classificação de dados.
MS-PowerPoint 2010: estrutura básica das apresentações, conceitos de slides, anotações, régua, guias,
cabeçalhos e rodapés, noções de edição e formatação de apresentações, inserção de objetos, numeração de
páginas, botões de ação, animação e transição entre slides. Correio Eletrônico: uso de correio eletrônico,
preparo e envio de mensagens, anexação de arquivos. Internet: Navegação Internet, conceitos de URL, links,
sites, busca e impressão de páginas.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
005 – Desenhista
Conhecimentos Específicos: Programas de desenho em AutoCAD, Corel Draw (conhecimento em estágio
avançado, tais como identificação da representação gráfica de cortes e perfis, ajustes de escala de desenho e de
impressão, etc.), Microsoft Office 2007. Padronização do Desenho e Normas técnicas vigentes tipo: formatos,
dimensões 13 e dobradura de papel. Conceitos fundamentais do Desenho Técnico e Arquitetônico. Simbologias,
convenções e elementos gráficos. Escalas e proporção. Sistemas de representação: projeções ortogonais e
perspectivas. Noções fundamentais do desenho topográfico.
007 – Fiscal de Posturas
Conhecimentos Específicos: Conhecimento da legislação sobre zoneamento, loteamento, obras e posturas.
Conhecimentos de elaboração de correspondências, protocolos e notas fiscais. Regras de comportamento no
ambiente de trabalho; regras básicas de comportamento profissional para o trato diário com o público interno e
externo e com colegas de trabalho. Zelo pelo patrimônio público. Noções de controle de estoque de materiais nas
obras particulares. Conhecimento sobre o licenciamento e funcionamento de bares, lanchonetes, restaurantes e
casas de shows. Definições, políticas e cuidados éticos da profissão de fiscal. Legislação: Constituição Federal:
Da Administração Pública (arts. 37 a 41); Lei Orgânica do Município; Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei
Complementar nº 101/2000); Licitações Públicas e suas alterações (Lei nº 8.666/93); Estatuto das Cidades (Lei nº
10.257, de 10 de Julho de 2001); Noções de Segurança do Trabalho. Noções sobre o Código de Defesa do
Consumidor. Lei Municipal nº 2.261 de 29 de Julho de 1991- Código de Posturas do Município de Guaratinguetá
(http://www.splonline.com.br/camaraguaratingueta/legislacao/consulta.aspx).
008 – Inspetor de Alunos
Conhecimentos Específicos: Controle da movimentação dos alunos. Observação de sua conduta: manutenção
da ordem e da observância das normas da escola. Atendimento de alunos em caso de necessidade. Lei Federal nº
8.069, de 13/07/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente (atualizado até a Lei Federal nº 13.257/2016). Regras
básicas de comportamento profissional para o trato diário com o público interno, externo e colegas de trabalho.
Relações interpessoais e ética no serviço público. Diretrizes e orientações às Unidades Escolares da Rede
Municipal quanto às questões de saúde no espaço escolar.
010 – Secretário de Escola

Conhecimentos Específicos: Organização das atividades pertinentes à administração, supervisão e execução
da área administrativa da secretaria da escola, cabendo-lhe: Elaboração da programação das atividades da
secretaria, articulando-a com as demais programações da escola; Atribuição de tarefas ao pessoal auxiliar da
secretaria, orientando-os e supervisionando as atividades de registro e escrituração, assegurando o cumprimento
de normas e prazos relativos ao processamento de dados; Atribuição de tarefas, acompanhamento e controle da
execução das programações relativas às atividades técnico-administrativas; Conferência e verificação da
regularidade da documentação referente à matrícula e transferência de alunos, encaminhando os casos especiais
à deliberação do diretor; Incumbência quanto à atualização, exatidão, sistematização e ao fluxo dos dados
necessários ao bom andamento da secretaria; Tomada de providências quanto ao levantamento e
encaminhamento de dados e informações educacionais aos órgãos competentes; Trabalho com entradas
eletrônicas de dados com utilização da informática; Preparação de escala de férias dos servidores da escola
(mediante aprovação do Diretor de Escola); Auxílio ao Diretor de Escola no desempenho das atribuições que lhe
são próprias; Elaboração e providências quanto à divulgação de editais, comunicados e instruções relativas às
atividades escolares; Redação de correspondência oficial; Instrução de expedientes; Elaboração de proposta de
compra de material permanente e de consumo, conforme as necessidades; Registro e encaminhamento dos
pedidos da administração para as providências necessárias à conservação e preservação dos bens patrimoniais;
Manutenção dos registros do material permanente recebido pela escola e do que lhe for doado ou cedido;
Elaboração de relatórios das atividades da secretaria e colaboração no preparo dos relatórios anuais da escola;
Controle e manutenção de registros de cargos e funções da Unidade Educacional, vagos e providos; Promoção do
aperfeiçoamento contínuo dos Recursos Humanos sob sua responsabilidade; Incumbência quanto ao
cumprimento da Legislação em vigor, aos regulamentos, às diretrizes e normas emanadas da Administração
superior; Preparação e expedição de atestados ou boletins relativos à frequência do pessoal docente, técnico e
administrativo; Organização e atualização de assentamentos dos servidores em exercício na escola; Manutenção
das frequências e de todos os dados da escola em arquivos informatizados; Participação em eventos,
programações, seminários, grupos de estudos oferecidos pela escola ou pelos órgãos superiores competentes,
conforme critérios por eles estabelecidos.
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011 – Técnico de Contabilidade
Conhecimentos Específicos: Contabilidade: princípios e convenções. Escrituração contábil e conciliação de
contas, conceitos básicos de ativo, passivo, receita, despesa, investimento. Política fiscal e tributária: noções
básicas de legislação tributária. Princípios de estatísticas. Sistema de análise de apuração de custos. Conceitos
básicos de custo. Contabilidade Geral. Noções de contabilidade pública. Estrutura conceitual básica da
contabilidade. Plano de contas. Procedimentos básicos de escrituração. Livros obrigatórios e auxiliares.
Procedimentos contábeis diversos. Correção monetária de balanço. Depreciação. Amortização. Apuração de
resultado. Demonstrações Contábeis. Determinação de índices e quocientes e interpretação. Conciliação e análise
de contas patrimoniais e de resultado. Correção integral. Contabilidade em moeda constante. Estrutura e
conceitos básicos de contabilidade de custo. Tributos fiscais. Tributos sobre o faturamento, base de cálculo,
alíquotas e escrituração fiscal. Lançamentos. Lei Complementar Federal nº 101/2000, Lei Federal nº 4.320/64, Lei
Federal nº 8.666/93.
012 – Técnico de Enfermagem do Trabalho

Conhecimentos Específicos: Ética profissional. Legislação profissional. Participação na equipe de saúde
ocupacional. Introdução à enfermagem. Fundamentos de enfermagem. Biossegurança. Execução de ações
assistenciais de enfermagem, exceto as privativas do enfermeiro, em saúde do trabalhador. Preparo, desinfecção
e esterilização de materiais e equipamentos. Primeiros-socorros: ações de enfermagem. Noções básicas de
higiene do trabalho. Noções básicas de segurança do trabalho: Prevenção de acidentes no trabalho. Normas
Regulamentadoras: NR 4, NR5, NR6, NR17, NR32. Programa de controle médico de saúde ocupacional PCMSO: NR7. Programa de prevenção de riscos ambientais – PPRA: NR9. Noções básicas de ergonomia do
trabalho. Doenças profissionais e do trabalho: noções básicas. Imunização em Saúde do trabalhador. Cadeia de
frio. Ações de educação em saúde.
013 – Técnico de Prótese Oral
Conhecimentos Específicos: Equipamentos e instrumentais: indicação dos equipamentos e instrumentais para
ceroplastia ou enceramento, esculturas, manipulação de gesso/revestimento/acrílica, fundição. Usinagem e
acabamento: polimento. Materiais odontológicos: indicação, proporção, manipulação e cuidados com gessos
odontológicos, ceras odontológicas e resina acrílica (lenta e rápida). Prótese total: moldeiras (resina rápida e placa
base); chapa de prova (base e arco de oclusão); montagem de dentes artificiais; acrilização (prensagem
polimerização); consertos (resina de rápida); acabamento e polimento. Prótese removível: arco de oclusão,
montagem de dentes artificiais; acrilização (prensagem-polimerização); consertos (resina de rápida); acabamento
e polimento. Prótese fixa: provisórios; objetivos; técnicas de confecção. Ortodontia: execução de grampos de
retenção e molas; aplicação de resina (ortoclass) nos aparelhos removíveis.
014 – Técnico de Segurança do Trabalho
Conhecimentos Específicos: Conceitos básicos em segurança do trabalho. Acidentes do trabalho. Avaliação do
trabalho e do ambiente do trabalho, quantitativa e qualitativamente. Inspeção de rotina do local de trabalho.
Estratégia de controle. Análise do processo de trabalho. Características de mão de obra. Liberação de área para
trabalho, para garantir a integridade física dos empregados e das instalações da empresa; sinalização de
segurança. CAT – Comunicação de Acidente do Trabalho. Índices de frequência e de gravidade. EPI –
Equipamento de Proteção Individual. EPC – Equipamento de Proteção Coletiva. Caracterização da exposição a
riscos ocupacionais (físicos, químicos, biológicos e ergonômicos). Intervenção em ambiente de trabalho.
Entendimentos sobre empregador, empregado, empresa, estabelecimento, setor de serviço, canteiro de obra,
frente de trabalho, local de trabalho e plataformas, para fins de aplicação das NRs. Condições de trabalho, para
determinar fatores e riscos de acidentes. Conceitos básicos sobre prevenção e combate a incêndios, atuação da
brigada de incêndio. O papel da CIPA e o contexto com o SESMT. Elaboração de relatórios e estatísticas
pertinentes à segurança do trabalho. Planejamento e execução de metodologias relacionadas com a prevenção de
acidentes. Aplicação e orientação prática das Normas Regulamentadoras de Segurança do Trabalho. Outros
problemas específicos do trabalho. Avaliação preliminar de risco. Implementação do PPRA – Programa de
Prevenção de Riscos Ambientais. Normas Regulamentadoras: NR 4, NR5, NR6, NR17, NR32. Programa de
controle médico de saúde ocupacional - PCMSO: NR7. Programa de prevenção de riscos ambientais – PPRA:
NR9. Noções básicas de ergonomia do trabalho.
015 – Topógrafo
Conhecimentos Específicos: Conceitos e usos de divisões, topometria e topologia, curvas de nível, planimetria e
altimetria, taquerometria, desenho topográfico - analógico e digital. Unidade de medida: Definições, sistema
métrico decimal, medidas de superfície, medidas angulares, conversão de graus em grados e vice-versa. Cálculos
das poligonais: Erros e compensações, desenhos de planta. Processo de avaliação de áreas: áreas
extrapoligonais. Leitura de cartas topográficas, interpretação do projeto, planta, perfil. Operação de equipamentos
e trabalho de campo em áreas rurais e urbanas. Cálculos de desenhos topográficos. Cartografia e
Geoprocessamento. Aerofotogrametria, Sensoriamento Remoto, Imagens de Satélite. Operação de Estação Total,
GPS topográfico e Geodésico. Conhecimentos em AUTOCAD, ARCGIS, ARC MAP, TOPOGRAFIC. Conhecimento
em levantamentos topográficos a campo de áreas rurais e urbanas.
CARGO 006 – Escriturário
CONHECIMENTOS GERAIS
Língua Portuguesa: Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). Sinônimos e
antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. Classes de palavras: substantivo, adjetivo,
numeral, artigo, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e sentido que imprimem às relações
que estabelecem. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase.
Matemática: Resolução de situações-problema, envolvendo: adição, subtração, multiplicação, divisão,
potenciação ou radiciação com números racionais, nas suas representações fracionária ou decimal; Mínimo
múltiplo comum; Máximo divisor comum; Porcentagem; Razão e proporção; Regra de três simples ou composta;
Equações do 1.º ou do 2.º graus; Sistema de equações do 1.º grau; Grandezas e medidas – quantidade, tempo,
comprimento, superfície, capacidade e massa; Relação entre grandezas – tabela ou gráfico; Tratamento da

informação – média aritmética simples; Noções de Geometria – forma, ângulos, área, perímetro, volume,
Teoremas de Pitágoras ou de Tales.
Atualidades: Questões relacionadas a fatos políticos, econômicos, sociais e culturais, nacionais e internacionais,
ocorridos a partir de janeiro de 2019, divulgados na mídia local e/ou nacional.
Noções de Informática: MS-Windows 7: conceito de pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área de trabalho,
área de transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus, programas e aplicativos, interação com
o conjunto de aplicativos MS-Office 2010. MS-Word 2010: estrutura básica dos documentos, edição e formatação
de textos, cabeçalhos, parágrafos, fontes, colunas, marcadores simbólicos e numéricos, tabelas, impressão,
controle de quebras e numeração de páginas, legendas, índices, inserção de objetos, campos predefinidos, caixas
de texto. MS-Excel 2010: estrutura básica das planilhas, conceitos de células, linhas, colunas, pastas e gráficos,
elaboração de tabelas e gráficos, uso de fórmulas, funções e macros, impressão, inserção de objetos, campos
predefinidos, controle de quebras e numeração de páginas, obtenção de dados externos, classificação de dados.
MS-PowerPoint 2010: estrutura básica das apresentações, conceitos de slides, anotações, régua, guias,
cabeçalhos e rodapés, noções de edição e formatação de apresentações, inserção de objetos, numeração de
páginas, botões de ação, animação e transição entre slides. Correio Eletrônico: uso de correio eletrônico,
preparo e envio de mensagens, anexação de arquivos. Internet: Navegação Internet, conceitos de URL, links,
sites, busca e impressão de páginas.
CARGO 009 – Professor Monitor de Creche
CONHECIMENTOS GERAIS
Língua Portuguesa: Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). Sinônimos e
antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. Classes de palavras: substantivo, adjetivo,
numeral, artigo, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e sentido que imprimem às relações
que estabelecem. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase.
Matemática: Resolução de situações-problema, envolvendo: adição, subtração, multiplicação, divisão,
potenciação ou radiciação com números racionais, nas suas representações fracionária ou decimal; Mínimo
múltiplo comum; Máximo divisor comum; Porcentagem; Razão e proporção; Regra de três simples ou composta;
Equações do 1.º ou do 2.º graus; Sistema de equações do 1.º grau; Grandezas e medidas – quantidade, tempo,
comprimento, superfície, capacidade e massa; Relação entre grandezas – tabela ou gráfico; Tratamento da
informação – média aritmética simples; Noções de Geometria – forma, ângulos, área, perímetro, volume,
Teoremas de Pitágoras ou de Tales.
Atualidades: Questões relacionadas a fatos políticos, econômicos, sociais e culturais, nacionais e internacionais,
ocorridos a partir de janeiro de 2019, divulgados na mídia local e/ou nacional.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Conhecimentos Específicos: Conhecimentos Pedagógicos e Legislação: Relação entre educação, escola e
sociedade: concepções de Educação e Escola; função social da escola; educação inclusiva e compromisso ético e
social do educador. Gestão democrática: a participação como princípio. Organização da escola centrada no
processo de desenvolvimento integral do educando. A unidade educacional como espaço de formação continuada
e de aperfeiçoamento profissional voltado à qualificação da ação docente. Educar e cuidar: dimensões
interdependentes na educação básica. Projeto educacional: fundamentos orientadores do planejamento, da
implementação e da avaliação do trabalho educativo. Currículo e cultura: a inter-relação entre práticas
socioculturais e práticas pedagógicas. Currículo: a valorização das diferenças individuais, de gênero, étnicas e
socioculturais e o combate à desigualdade. Currículo, conhecimento e processo de aprendizagem: as diferentes
concepções e práticas na educação infantil. Currículo em ação: planejamento, seleção, contextualização e
organização das situações de aprendizagem. A avaliação diagnóstica e o acompanhamento do desenvolvimento
integral da criança. A mediação do professor na construção do conhecimento: a abordagem problematizadora da
realidade e dialogal com os saberes prévios dos alunos.
Legislação e Documentação Oficial
BRASIL. Constituição Federal/88 – artigos 205 a 214, e artigo 60 das Disposições Constitucionais Transitórias.
Emenda 14/96.
_______. Diretrizes Curriculares para a Educação Infantil – Ministério da Educação – Secretaria de Educação
Básica – 2010.
_______. Indicadores da Qualidade na Educação Infantil / Ministério da Educação/Secretaria da Educação Básica
– Brasília: MEC/SEB, 2009.
_______. Lei Federal nº 8.069/1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente (atualizada): artigos 7º a 24, 53 a 69,
131 a 140.
_______. Lei Federal nº 9.394, de 20/12/1996 – Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional
(atualizada).
_______. Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil /Ministério da Educação e do Desporto,
Secretaria de Educação Fundamental. Brasília: MEC/SEF, 1998.

_______. Resolução CNE/CEB 04/2010 – Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica.
Brasília: CNE, 2010.
_______. Resolução CNE/CEB 4/2009 – Institui Diretrizes Operacionais para o Atendimento Educacional
Especializado na Educação Básica, modalidade Educação Especial. Brasília: CNE, 2009.
_______. Resolução CNE/CEB 05/2009 – Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. Brasília:
CNE, 2009.
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ENSINO SUPERIOR COMPLETO
CARGOS 016 – Arquiteto, 017 – Assistente Social, 018 – Auxiliar Jurídico, 019 – Contador, 020 – Dentista,
021 – Dentista de Saúde da Família, 022 – Engenheiro Ambiental, 023 – Engenheiro Civil, 024 – Engenheiro
de Tráfego, 025 – Engenheiro Eletricista, 026 – Engenheiro Orçamentista, 027 – Farmacêutico, 028 –
Fisioterapeuta, 029 – Fonoaudiólogo, 030 – Gestor de Contratos, 048 – Médico Veterinário, 049 –
Nutricionista, 051 – Psicólogo e 052 – Terapeuta Ocupacional
CONHECIMENTOS GERAIS
Língua Portuguesa: Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). Sinônimos e
antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. Classes de palavras: substantivo, adjetivo,
numeral, artigo, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e sentido que imprimem às relações
que estabelecem. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase.

Matemática: Resolução de situações-problema, envolvendo: adição, subtração, multiplicação, divisão,
potenciação ou radiciação com números racionais, nas suas representações fracionária ou decimal; Mínimo
múltiplo comum; Máximo divisor comum; Porcentagem; Razão e proporção; Regra de três simples ou composta;
Equações do 1.º ou do 2.º graus; Sistema de equações do 1.º grau; Grandezas e medidas – quantidade, tempo,
comprimento, superfície, capacidade e massa; Relação entre grandezas – tabela ou gráfico; Tratamento da
informação – média aritmética simples; Noções de Geometria – forma, ângulos, área, perímetro, volume,
Teoremas de Pitágoras ou de Tales.
Atualidades: Questões relacionadas a fatos políticos, econômicos, sociais e culturais, nacionais e internacionais,
ocorridos a partir de janeiro de 2019, divulgados na mídia local e/ou nacional.
Noções de Informática: MS-Windows 7: conceito de pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área de trabalho,
área de transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus, programas e aplicativos, interação com
o conjunto de aplicativos MS-Office 2010. MS-Word 2010: estrutura básica dos documentos, edição e formatação
de textos, cabeçalhos, parágrafos, fontes, colunas, marcadores simbólicos e numéricos, tabelas, impressão,
controle de quebras e numeração de páginas, legendas, índices, inserção de objetos, campos predefinidos, caixas
de texto. MS-Excel 2010: estrutura básica das planilhas, conceitos de células, linhas, colunas, pastas e gráficos,
elaboração de tabelas e gráficos, uso de fórmulas, funções e macros, impressão, inserção de objetos, campos
predefinidos, controle de quebras e numeração de páginas, obtenção de dados externos, classificação de dados.
MS-PowerPoint 2010: estrutura básica das apresentações, conceitos de slides, anotações, régua, guias,
cabeçalhos e rodapés, noções de edição e formatação de apresentações, inserção de objetos, numeração de
páginas, botões de ação, animação e transição entre slides. Correio Eletrônico: uso de correio eletrônico,
preparo e envio de mensagens, anexação de arquivos. Internet: Navegação Internet, conceitos de URL, links,
sites, busca e impressão de páginas.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
016 – Arquiteto
Conhecimentos Específicos: Arquitetura e Urbanismo. Conhecimentos específicos de AutoCAD. Conhecimentos
gerais de Arquitetura e Meio Ambiente e Legislação Ambiental Municipal, Estadual e Federal. Legislação
específica: principais portarias ambientais brasileiras (IBAMA) e Normas de Proteção ao Meio Ambiente.
Planejamento Urbano: conceitos básicos do processo de estruturação do espaço urbano e de planejamento físicoterritorial. Condições físicas e ambientais: topografia, drenagem, aspectos geotécnicos, vegetação, cobertura
vegetal, áreas de preservação por excepcionalidade ou qualidade ambiental. Noções de parcelamento do solo.
Planos integrados de parcelamento com projeto de edificação; circulação e transportes: sistema viário, circulação
e tráfego urbano, sistemas de transportes urbanos; planejamento da infraestrutura urbana; plano urbanístico e
desenho urbano. Patrimônio Histórico-Cultural Urbano: conhecimento geral; noções de preservação e restauro;
conceitos, técnicas e práticas de renovação e requalificação urbana. Meio Ambiente e Paisagem: noções de
preservação ambiental; instrumentos de gestão ambiental: EIA - estudos de impacto ambiental, RIMA - relatórios
de impacto ambiental, RIV - relatórios de impacto de vizinhança, transferência de potencial construtivo;
planejamento ambiental; planejamento da paisagem urbana. Projeto de Edificação: noções das normas aplicáveis
ao projeto de edificações em geral; acessibilidade a pessoas portadoras de deficiências ou com mobilidade
reduzida; espaços de circulação horizontal (corredores) e vertical (escadas, rampas); sanitários coletivos; espaços
e vagas para estacionamento de veículos de carga e descarga; instalações prediais; equipamentos mecânicos
(elevadores de passageiros e de veículos, esteiras, escadas rolantes); segurança de uso (disposições construtivas
e instalações dos sistemas básico e especial de segurança). Acompanhamento, controle e fiscalização de obras e
serviços: licitações e contratos, editais e orçamentos; aferição da precisão da execução de obras e serviços em
relação a contratos, projetos, memoriais e cronogramas; execução de medições; noções básicas de
gerenciamento de obras: cronogramas, PERT, CPM; recebimento das obras. Habitação: habitação de interesse
social (HIS); habitação do mercado popular (HMP); programas de intervenção em áreas de assentamento
precário: urbanização de favelas, construção em mutirão, requalificação e regularização de cortiços; provisão
habitacional: planos e programas habitacionais; gerenciamento de riscos ambientais em áreas de ocupação
precária; políticas de regularização fundiária. Tecnologia Urbana: drenagem urbana: bacias de drenagem,
sistemas de canais, córregos e rios urbanos; saneamento básico: redes de água e esgotos; obras estruturais:
obras de arte, projetos de pontes e passarelas, pavimentação viária. Processo de Urbanização e Desenvolvimento
Urbano: urbanização e industrialização no Brasil; o processo de produção e consumo do espaço urbano;
desenvolvimento metropolitano e globalização. Sistemas de Informação: noções básicas de estatística; métodos e
técnicas de análise quantitativa aplicados ao planejamento urbano; noções básicas de Sistema de Informação
Geográfica (SIG).
017 – Assistente Social
Conhecimentos Específicos: Processo de trabalho do assistente social em suas dimensões teóricometodológica, técnico-operativa e ético-politico; o serviço social na contemporaneidade; a investigação e a
pesquisa na prática profissional do assistente social; funções e atribuições do serviço social no campo jurídico,
planejamento, relatórios sociais, pareceres sociais, visitas institucionais; perspectiva interdisciplinar na prática do
serviço social; Lei de regulamentação da profissão (Lei nº 8.662/93); Código de Ética do Assistente Social

(Resolução CFESS nº 273/93); Guia do CRAS – Centro de Referência de Assistência Social; Guia do CREAS –
Centro de Referência de Atendimento Especializado de Assistência Social; Constituição Federal de 1988: da
Saúde, da promoção social e da proteção especial; Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS – Lei nº 8.742/93;
Família em seus diversos contextos sociais: definição legal, configurações e novos arranjos familiares, a família no
campo sociojurídico, matricialidade sociofamiliar, convivência familiar e comunitária, políticas de atenção às
famílias, ameaça e violação de direitos, violência doméstica, abandono, rupturas conjugais; Políticas de atenção à
criança e adolescentes e suas dimensões: Sistema de Garantia de Direitos da Criança; Políticas de enfrentamento
ao abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes; Políticas de atenção integral a usuários de álcool e
drogas; Políticas de atenção à mulher em situação de violência doméstica e suas dimensões contemporâneas; Lei
Maria da Penha – Lei nº 11.340/06); Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei nº 8.069/90; Política Nacional de
Assistência Social – PNAS/2004; Política Nacional do Idoso – PNI 1995; Estatuto do Idoso - Lei nº 10.741/03;
Política Nacional de Assistência Social - PNAS/2004; Política Nacional de Integração da Pessoa com Deficiência PNIPD/1999; Norma Operacional Básica de Recursos Humanos - NOB/RH-2007 e Resolução nº 17 de 20/06/11;
Parâmetros para atuação de Assistentes Sociais na Política de Assistência Social – CEFESS/2011; Sistema
Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE) – Lei nº 12.594/12; Política Nacional para Inclusão Social da
População em Situação de Rua e Decreto nº 7.053/09; Resolução nº 109 de 11/11/2013 - Tipificação Nacional de
Serviços Socioassistenciais; Lei nº 12.435/11 – Lei de aprovação do Sistema Único de Assistência Social - SUAS;
Resolução CNAS nº 33/2012 – aprova Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social –
NOB/SUAS; Políticas de enfrentamento ao abuso, exploração sexual contra crianças e adolescentes; Resolução
CNAS nº 39/10 que reordena os benefícios eventuais no âmbito da política de assistência social em relação à
política de saúde; Resolução CNAS nº 34/2011 que define a habilitação e reabilitação da pessoa com deficiência
no campo da assistência social; Resolução CNAS nº 01/2013 – Reordenamento do Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos no âmbito do SUAS; Orientações técnicas: Centro de Referência Especializado para
População de Rua – Centro POP (SUAS e População em Situação de Rua); Perguntas e Respostas: Serviço
Especializado em abordagem Social (SUAS e População em Situação de Rua ); Orientação para o
Reordenamento do Serviço de Acolhimento para População Adulta e Famílias em Situação de Rua. Política
Nacional de Promoção a Igualdade Racial; orientações técnicas dos serviços de convivência e fortalecimento de
vínculos para crianças e adolescentes de 6 a 15 anos; Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária;
Protocolo de Gestão Integrada de Serviços, Benefícios e Transferência de renda no âmbito do Sistema Único de
Assistência Social - SUAS. Resolução Conjunta CNAS/CONANDA nº 01/16. Resolução Conjunta
CNAS/CONANDA nº 01/17.
018 – Auxiliar Jurídico
Conhecimentos Específicos:
DIREITO CONSTITUCIONAL
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Ação declaratória de constitucionalidade. Ação declaratória de
inconstitucionalidade por omissão. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Writs Constitucionais.
Habeas corpus. Habeas data. Mandado de injunção. Mandado de segurança. Eficácia e Aplicabilidade das
Normas Constitucionais. Organização do Estado e do Poder. União. Competência. Regiões Administrativas e de
Desenvolvimento. Estados-membros. Competência dos Estados-membros. Regiões Metropolitanas, aglomerações
urbanas e microrregiões. Municípios. Competência dos Municípios. Distrito Federal. Competência do Distrito
Federal. Repartição das Competências. Intervenção Federal. Intervenção Estadual. Direitos e Garantias
Fundamentais. Características. Aplicabilidade. Direitos Humanos. Direitos Fundamentais explícitos e implícitos.
Convenções e Tratados Internacionais sobre Direitos Humanos. Conflito entre Direitos Fundamentais. Direitos
Individuais e Coletivos. Direitos Sociais. Direitos da Nacionalidade. Os mecanismos de participação do cidadão, do
povo e da sociedade na vida política e administrativa brasileira. Ordem Social. Seguridade Social. Da
Administração Pública. Princípios constitucionais. Improbidade Administrativa.
DIREITO ADMINISTRATIVO
Conceito de direito administrativo. Função pública. Função administrativa. Função política ou de governo. Conceito
de interesse público. Regime jurídico-administrativo. Princípios constitucionais do direito administrativo.
Organização administrativa. Órgãos públicos. Competências administrativas. Centralização e descentralização
administrativa. Desconcentração. Hierarquia administrativa. Delegação e avocação de competência.
Administração indireta. Conceito. Controle da Administração indireta. Agências reguladoras. Convênios entre
entidades federativas. Acordos de cooperação. Terceiro setor. Conceito. Entes paraestatais. Serviços sociais
autônomos. Organizações sociais. Contrato de gestão. Lei Federal nº 9.637/98. Organizações de sociedade civil
de interesse público. Termo de parceria. Lei Federal 9.790/99. OSCIPS. Lei Federal 13.019/14. Servidores
públicos. Deveres e proibições dos servidos públicos. Regime disciplinar dos servidores públicos. Sanções
disciplinares. Processo administrativo disciplinar: apuração preliminar, sindicância, processo sumário,
procedimento sumário, inquérito administrativo, inquérito administrativo especial. Responsabilidade civil dos
servidores públicos. Atos administrativos. Ato administrativo e fato administrativo. Conceito, classificação, espécies
de ato administrativo. Licenças e autorizações administrativas. Existência, validade e eficácia do ato
administrativo. Elementos e pressupostos. Abuso de poder, excesso de poder e desvio de poder. Atributos.
Extinção e modificação do ato administrativo. Revogação. Retificação e invalidação. Convalidação. Efeitos dos

vícios. Processo administrativo: conceito, requisitos, objetivos, fases, espécies, princípios do processo
administrativo. Audiências e consultas públicas. Coisa julgada administrativa. Licitações públicas. Lei Federal nº
8.666/93. Dever de licitar, inexigibilidade e dispensa de licitação. Princípios da licitação. Lei Federal nº
12.232/2010. Modalidades licitatórias. Pregão, Lei Federal 10.520/02. Processo licitatório. Registro de preços.
Contratos administrativos. Conceito, natureza jurídica. Peculiaridade e características dos contratos
administrativos. Prazo e prorrogação do contrato. Formalidades, instrumento contratual. Eficácia. Extinção.
Convênios administrativos. Serviços públicos. Conceito, pressupostos constitucionais, regime jurídico, princípios
do serviço público, usuário, titularidade. Serviços de interesse local. Infrações e sanções administrativas.
Providências acautelatórias. Multas administrativas. Poder de polícia. Ordenação administrativa. Relação geral e
especial de sujeição. Responsabilidade das pessoas jurídicas. Restrições, limitações e sacrifícios do direito de
propriedade. Função social da posse e da propriedade. Desapropriação. Declaração de utilidade pública.
Processo de desapropriação. Imissão provisória na posse. Justa indenização. Desistência da desapropriação.
Desapropriação indireta. Retrocessão. Desapropriação de bens públicos. Perdimento de bens. Requisição.
Servidão administrativa. Tombamento. Bens públicos. Conceito, classificação, afetação e desafetação, regime
jurídico. Gestão de bens públicos. Utilização pelos administrados: autorização, permissão e concessão de uso.
Concessão de direito real de uso. Enfiteuse. Abandono. Coisas perdidas. Bens de pessoas ausentes. Herança
jacente e vacante. Alienação de bens públicos. Controle da Administração. Controle interno e externo. Controle
parlamentar. Controle do Tribunal de Contas. Sustação de atos e contratos administrativos. Controle jurisdicional.
Controle pelo cidadão e pelo Ministério Público Responsabilidade Extracontratual do Estado. Indenização e
ressarcimento. Responsabilidade estatal por atos lícitos e ilícitos. Responsabilidade estatal comissiva e omissiva.
Excludentes de nexo causal e de imputação. Dano indenizável. Responsabilidade civil pessoal dos agentes
públicos. Responsabilização administrativa e jurisdicional. Improbidade Administrativa - Lei Federal nº 8.429/92.
Lei de Responsabilidade Fiscal - Lei Complementar nº 101/00. Lei de Acesso à Informação - Lei Federal nº
12.527/11.
DIREITO CIVIL
Das pessoas naturais. Das pessoas jurídicas. Do domicílio. Dos fatos jurídicos. Do negócio jurídico. Dos atos
jurídicos lícitos e ilícitos. Da prescrição e decadência. Da prova. Do direito das obrigações. Modalidades das
obrigações. Da transmissão das obrigações. Do adimplemento e extinção das obrigações. Do inadimplemento das
obrigações. Dos contratos em geral. Da compra e venda. Da venda com reserva de domínio. Da doação. Da
locação de coisas. Do comodato e do mútuo. Da prestação de serviço. Da empreitada. Do depósito. Do mandato.
Da corretagem. Do transporte. Do seguro. Da fiança. Arrendamento Mercantil. Dos atos unilaterais. Da promessa
de recompensa. Do pagamento indevido. Do enriquecimento sem causa. Da responsabilidade civil. Da
indenização por dano moral. Responsabilidade civil por perda de uma chance. Desconsideração da Personalidade
Jurídica. Do direito das coisas. Da posse. Da propriedade. A garantia do direito de propriedade em relação com
sua função social e ambiental. Dos direitos de vizinhança. Do condomínio. Do condomínio edilício. Da propriedade
resolúvel. Da propriedade fiduciária. Alienação fiduciária em garantia. Direito de Superfície. Loteamento e
Incorporação Imobiliária.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL
Princípios Gerais do Direito Processual Civil. Natureza jurídica da ação. Classificação das ações. Condições da
ação. Processo. Procedimento. Sujeitos, Objeto e pressupostos da relação jurídica processual. Atos processuais.
Forma, tempo e lugar. Validade, invalidade e convalidação dos atos processuais. Prazos no processo, contagem e
preclusão. Partes em geral. Advogados e Defensoria Pública. Jurisdição e competência dos Órgãos Jurisdicionais.
Litisconsórcio. Intervenção de terceiros. Petição inicial, Comunicações dos atos processuais. Defesa do Réu,
revelia. Antecipação da tutela jurisdicional, saneamento do processo. Prova. Audiência. O Juiz e a prova.
Sentença e coisa julgada. Cumprimento de sentença e processo de execução. Execução de obrigação de fazer,
de não fazer, de dar e de pagar quantia. Execuções especiais e específicas. Defesas do executado.
019 – Contador
Conhecimentos Específicos: Contabilidade. Escrituração: contábil e conciliação de contas, conceitos básicos de
ativo, passivo, receita, despesa, investimento. Política fiscal e tributária: noções básicas de legislação tributária.
Políticas governamentais de estabilização econômica. Princípios de estatísticas. Sistema de Análise de Apuração
de Custos. Conceitos básicos de custo. Desenvolvimento econômico e político industrial. Contabilidade geral.
Estrutura conceitual básica da contabilidade. Plano de contas. Procedimentos básicos de escrituração. Livros
obrigatórios e auxiliares. Procedimentos contábeis diversos. Depreciação. Amortização. Apuração de resultado.
Demonstrações contábeis. Determinação de índices e quocientes e interpretação. Conciliação e análise de contas
patrimoniais e de resultado. Estrutura e conceitos básicos de contabilidade de custo. Legislação tributária/fiscal.
Tributos fiscais. Tributos sobre o faturamento, base de cálculo, alíquotas e escrituração fiscal. Regulamento de
Imposto de Renda – Decreto nº 3.000/1999 – Pessoa jurídica. Princípios gerais de economia. Noções básicas de
estatística. Patrimônio e suas variações – depreciação. Contabilidade Pública: características e legislação básica
(Lei nº 4.320/64, Instrução Normativa nº 08 de 05/11/93 e Decreto nº 93.872/86). Receitas e Despesas
Orçamentárias e Extraorçamentárias: interferências e mutações. Registros Extrapatrimoniais. Apuração de
Resultado e de Demonstrativos Contábeis. Demonstrações contábeis segundo a Lei nº 4.320/64, balanço
patrimonial, balanço financeiro, balanço orçamentário e demonstração das variações patrimoniais. Auditoria no

Setor Público: Princípios, Normas Técnicas, Procedimentos, Avaliação de Controles Internos, Papéis de Trabalho:
Relatórios e Pareceres. Lei Complementar nº 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal). Lei Federal nº 8.666/93,
com as alterações introduzidas pela Lei nº 8.883/94 (Licitações e Contratos da Administração Pública). Lei nº
10.028/00 (Lei de Crimes Fiscais). Lei Federal nº 10.520/02.
020 – Dentista
Conhecimentos Específicos: Anatomia, histologia e fisiologia do sistema estomatognático. Diagnóstico bucal:
exame da cavidade oral, anamnese, exame clínico e exames complementares. Microbiologia e bioquímica bucal.
Patologia bucal. Diagnóstico, semiologia e tratamento da cárie dentária. Diagnóstico, semiologia e tratamento das
afecções do tecido mole. Diagnóstico, semiologia e tratamento das afecções da maxila e da mandíbula.
Diagnóstico, semiologia e tratamento das afecções pulpares. Diagnóstico, semiologia e tratamento das doenças
periodontais. Diagnóstico, semiologia e tratamento das afecções das glândulas salivares. Diagnósticos
odontológicos por imagem: técnica e interpretação de imagens. Anestesiologia odontológica: mecanismos de
ação, técnicas, cuidados e acidentes anestésicos. Dentística operatória e restauradora: preparo cavitário,
tratamento restaurador atraumático (ART), adequação do meio bucal, proteção do complexo dentino-polpa e
materiais restauradores. Materiais dentários odontológicos. Terapêutica e farmacologia de interesse na clínica
odontológica. Cirurgia oral menor. Princípios de traumatologia do sistema estomatognático. Urgências e
emergências em odontologia. Primeiros socorros. Oclusão: noções gerais, prevenção de más oclusões.
Diagnóstico e tratamento das dores faciais e disfunções temporomandibulares. Atendimento ao paciente
pediátrico. Odontogeriatria. Atendimento aos pacientes portadores de necessidades especiais. Doenças
infectocontagiosas. Epidemiologia das principais doenças bucais. Métodos de prevenção da cárie dentária e das
doenças periodontais. O uso do laser em odontologia, níveis de prevenção e aplicação. Educação em saúde:
orientações sobre dieta, higiene bucal e produtos para higiene bucal. Uso tópico e sistêmico do flúor. Princípios
ergonômicos na clínica odontológica. Biossegurança: controle da infecção (assepsia e antissepsia). Esterilização e
desinfecção de instrumentais e equipamentos. Odontologia social e saúde pública: Sistema Único de Saúde
(SUS), Programa de Saúde da Família (PSF). Ética profissional (Código de ética odontológico).
021 – Dentista de Saúde da Família
Conhecimentos Específicos: Anatomia, histologia e fisiologia do sistema estomatognático. Diagnóstico bucal:
exame da cavidade oral, anamnese, exame clínico e exames complementares. Microbiologia e bioquímica bucal.
Patologia bucal. Diagnóstico, semiologia e tratamento da cárie dentária. Diagnóstico, semiologia e tratamento das
afecções do tecido mole. Diagnóstico, semiologia e tratamento das afecções da maxila e da mandíbula.
Diagnóstico, semiologia e tratamento das afecções pulpares. Diagnóstico, semiologia e tratamento das doenças
periodontais. Diagnóstico, semiologia e tratamento das afecções das glândulas salivares. Diagnósticos
odontológicos por imagem: técnica e interpretação de imagens. Anestesiologia odontológica: mecanismos de
ação, técnicas, cuidados e acidentes anestésicos. Dentística operatória e restauradora: preparo cavitário,
tratamento restaurador atraumático (ART), adequação do meio bucal, proteção do complexo dentino-polpa e
materiais restauradores. Materiais dentários odontológicos. Terapêutica e farmacologia de interesse na clínica
odontológica. Cirurgia oral menor. Princípios de traumatologia do sistema estomatognático. Urgências e
emergências em odontologia. Primeiros socorros. Oclusão: noções gerais, prevenção de más oclusões.
Diagnóstico e tratamento das dores faciais e disfunções temporomandibulares. Atendimento ao paciente
pediátrico. Odontogeriatria. Atendimento aos pacientes portadores de necessidades especiais. Doenças
infectocontagiosas. Epidemiologia das principais doenças bucais. Métodos de prevenção da cárie dentária e das
doenças periodontais. O uso do laser em odontologia, níveis de prevenção e aplicação. Educação em saúde:
orientações sobre dieta, higiene bucal e produtos para higiene bucal. Uso tópico e sistêmico do flúor. Princípios
ergonômicos na clínica odontológica. Biossegurança: controle da infecção (assepsia e antissepsia). Esterilização e
desinfecção de instrumentais e equipamentos. Odontologia social e saúde pública: Sistema Único de Saúde
(SUS), Programa de Saúde da Família (PSF). Ética profissional (Código de ética odontológico).
022 – Engenheiro Ambiental
Conhecimentos Específicos: Geoprocessamento e sensoriamento remoto. Conceitos básicos de Sistemas de
Informação Geográfica (SIG). Sistemas de coordenadas e georreferenciamento. Sistemas de imageamento:
principais sistemas sensores, conceitos de pixel, resolução espacial, temporal e radiométrica. Imagens de radar,
multiespectrais e multitemporais. Aplicações de sensoriamento remoto no planejamento, monitoramento e controle
dos recursos naturais e das atividades antrópicas. Ecologia geral e aplicada. Ecossistemas brasileiros. Cadeia
alimentar. Sucessões ecológicas. Recursos hídricos. Noções de meteorologia e climatologia. Noções de
hidrologia. Ciclo hidrológico, balanço hídrico, bacias hidrográficas, transporte de sedimentos. Noções de
hidráulica. Controle de poluição ambiental. Qualidade da água. Poluição hídrica. Tecnologias de tratamento de
água. Tecnologias de tratamento de efluentes sanitários. Poluentes atmosféricos. Tecnologias de tratamento de
resíduos sólidos. Saneamento ambiental. Sistema de abastecimento de água. Rede de esgotamento sanitário.
Gerenciamento de resíduos sólidos: acondicionamento, coleta, transporte, tratamento e destinação final.
Drenagem urbana (micro e macro). Planejamento e gestão ambiental. Avaliação de impactos ambientais. Riscos
ambientais. Valoração de danos ambientais. Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC). Meio

ambiente e saúde. Noções de saúde pública. Noções de epidemiologia. Planejamento territorial. Instrumentos de
controle do uso e ocupação do solo. Estatuto das Cidades. Defesa civil. Sistema Nacional de Proteção e Defesa
Civil. Gerenciamento de desastres, ameaças e riscos. Política de combate a calamidades. Lei nº 9.605/1998 e
alterações e Decreto nº 6.514/2008 (Lei dos Crimes Ambientais). Lei nº 12.651/2012. Lei nº 9.795/1999 e
Decreto nº 4.281/2002 (Educação Ambiental). Lei nº 12.305/2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos). Lei nº
11.105/2005 (organismos geneticamente modificados). Lei nº 7.802/1989 e alterações (Lei de Agrotóxicos). Lei nº
9.433/1997 e alterações (Política Nacional de Recursos Hídricos). Lei nº 6.938/1981 e alterações (Política
Nacional do Meio Ambiente). Lei nº 9.985/2000 e alterações (Sistema Nacional de Unidades de Conservação da
Natureza).
023 – Engenheiro Civil
Conhecimentos Específicos: História e crítica da tecnologia: engenharia moderna e contemporânea. Teoria
crítica da tecnologia e dos processos de produção em canteiro. Critérios de sustentabilidade e gestão de resíduos
em projeto: formação sobre eficiência energética e uso de fontes alternativas, reuso de água, gestão de resíduos
(coleta, tratamento e disposição de resíduos sólidos). Projetos de arquitetura: conhecimento de projetos de
equipamentos públicos educacionais, administrativos, esportivos, culturais e de saúde. Projeto de estruturas:
cálculo estrutural, dimensionamento de estruturas convencionais, conhecimento de sistemas estruturais e suas
características, especificações e normas técnicas (concreto, madeira e aço), elaboração de laudos de estrutura.
Projeto de fundações: conhecimento dos tipos de fundação e sua melhor adequação ao solo e às superestruturas,
conhecimento de laudos de sondagem e de pareceres geotécnicos, projeto de blocos de fundação e baldrames,
especificações e normas técnicas. Projeto de instalações hidráulicas: dimensionamento de instalações e demanda
de consumo, projeto de hidráulica e de esgotamento sanitário (coleta, tratamento e lançamento). Rede de gases.
Projeto de prevenção de combate a incêndio, especificações e normas técnicas. Projeto de Bombeiros. Tecnologia
das edificações, urbanas e ambientais e georreferenciais: conhecimento de sistemas construtivos pré-fabricados
em concreto, steel-framing, modular em aço, construções industrializadas. Projeto de drenagem. Infraestrutura de
urbanização como abertura de vias, abastecimento de água, esgoto sanitário, pavimentação e (especificação e
dimensionamento de pavimentos), terraplenagem (corte e aterro, equipamento para transporte, desmonte e
compactação de solo), drenagem (macrodrenagem e microdrenagem e seu dimensionamento), rede de
distribuição de energia e iluminação pública. Noções de geoprocessamento e sistema cartográfico. Normas
técnicas e legislação construtiva: conhecimento de normas técnicas de projetos de engenharia (fundação,
estrutura, elétrica, hidráulica, gases), construção, legislação urbana e meio ambiente. Levantamento de
quantidades e orçamentação: levantamento e quantificação de serviços e materiais de obras públicas. Orçamento
e composição de custos unitários, parciais e totais. Memória de cálculo de quantitativos, BDI e encargos sociais
em obras. Realização de cronograma físico-financeiro. Curva ABC. Pert-COM. Planejamento e acompanhamento
de obras: contratos; programação de obras; planejamento de fluxos e instalações do canteiro de obras.
Acompanhamento e fiscalização de obras; controle de materiais e de execução de serviços; vistoria e elaboração
de pareceres, sistema de gestão da qualidade e segurança. Manutenção Predial: gestão e tipos de manutenção
(preditiva, preventiva, corretiva). Desenho técnico e informática: normas da representação técnica de estruturas e
instalações. Uso de softwares de projeto auxiliado por computador. AutoCAD. Lei Federal nº 10.257/2001.
024 – Engenheiro de Tráfego
Conhecimentos Específicos: Elementos de tráfego (homem, via, veículo e ambiente); Características do tráfego
e suas relações (volume, densidade, velocidade, demanda, oferta e serviços); Sistema viário (conceitos, tipos e
classificação das vias); Pesquisa de tráfego (determinação da demanda atual e futura); Análise da operação em
fluxo contínuo (pista simples e múltiplas faixas, entrelaçamentos, entradas e saídas); Operação em fluxo contínuo
e descontínuo em interseções em nível (análise e projeto funcional); interseções semaforizadas (análise,
programação e coordenação); Equipamentos de controle de tráfego (semáforos, centrais semafóricas e
dispositivos de fiscalização eletrônica). Projeto Geométrico: Definições; Elementos de projeto; distância de
visibilidade; Alinhamento Horizontal e Vertical; Projetos de Interseções em nível em área urbana, semaforizadas
ou não semaforizadas; Projetos de Interseções em desnível; Critérios de controle de tráfego; Capacidade;
Controle de acessos; Controle ambiental; Construção e Manutenção de Vias; Métodos de reconhecimento e de
levantamento topográficos e de locação de obras viárias e projeto de pavimentos. Sinalização de trânsito:
Projeto de Sinalização Viária (Horizontal, Vertical de Regulamentação, Advertência e Indicativa; Temporária e de
Dispositivos Auxiliares); Sinalização Semafórica (Conceitos; Critérios de Implantação; Controladores,
Programação); Implantação de sinalização viária (Materiais para obras viárias e de sinalização). Planejamento
Urbano e Transportes: Diretrizes básicas de planejamento; Lei nº 12.587/12 – Lei de Mobilidade Urbana; Lei nº
10.257/01 – Estatuto da Cidade; Análise de polos geradores (impacto ambiental e de vizinhança, medidas
mitigadoras). Legislação: Código de Trânsito Brasileiro – CTB (Lei nº 9.503/97, atualizações pertinentes,
resoluções e portarias relacionadas); Anexo II do CTB. Contratação de obras públicas: Formas de contratação e
seus limites legais Lei nº 8666/93 – Lei de Licitações e Contratos. Municipalização do trânsito: Competências,
atribuições e responsabilidades dos órgãos municipais de trânsito. Acessibilidade: Lei nº 13.146, de 6 de julho de
2015, Lei Brasileira de Inclusão.

025 – Engenheiro Eletricista
Conhecimentos Específicos: Tecnologia dos sistemas de potência e tensão: conhecimento dos sistemas de
geração, distribuição, proteção de energia elétrica de média e baixa tensão. Grandezas elétricas, potência ativa,
reativa e aparente, correção do fator de potência. Critérios de sustentabilidade e eficiência energética:
conhecimento de eficiência energética e uso de fontes alternativas nas instalações elétricas, de climatização e
automação. Conhecimento de sistemas alternativos de geração de energia elétrica como eólica, solar de
aquecimento, fotovoltaica, termoelétrica. Obras de infraestrutura elétrica no Brasil e em São Paulo. Projetos,
especificação, implantação e fiscalização - Instalações elétricas de média tensão: entradas de energia; cabines
primárias e de medição; transformadores elétricos; dimensionamento e cálculo de demanda; análise de projeto e
de sistemas; especificação de equipamentos; escolha de fator de potência e fator tarifário. Instalações elétricas de
baixa tensão e de engenharia: quadros de distribuição, iluminação, distribuição de circuitos e tomadas, comandos
de motores, proteções contra surtos; dimensionamento e cálculo de demanda; análise de projeto e de sistemas;
especificação de equipamentos; dispositivos de proteção e manobra; grupos motogeradores a diesel; sistemas de
estabilizadores e nobreaks; sistemas de cogeração de energia. Luminotécnica: dimensionamento de iluminação,
iluminação de emergência, distribuição de luminárias em ambiente por meio de cálculo de luminância (lux);
especificação de equipamentos, luminárias, lâmpadas e reatores. Sistema de proteção contra descargas
atmosféricas e aterramento: especificação e dimensionamento dos sistemas de captação e descidas dos
elementos de aterramento. Sistema de detecção e alarme de incêndios: dimensionamento e especificação dos
elementos do sistema de detecção e alarme. Redes estruturadas: dimensionamento e caracterização de redes de
distribuição de sistemas de áudio, vídeo, dados; telefonia. Sistemas de engenharia: conhecimento em projetos de
ar-condicionado, ventilação, exaustão, elevadores, automação predial. Levantamento de quantidades e
orçamentação: levantamento de quantidades de serviços e materiais; orçamento e composição de custos
unitários, parciais e totais dentro de tabelas públicas de preços; memória de cálculo de quantitativos; BDI,
realização de cronograma físico-financeiro. Planejamento e acompanhamento de execução de obras de
instalações elétricas: contratos; programação e planejamento de execução, com análise de compatibilização de
projetos e serviços; acompanhamento e apoio na fiscalização de obras; controle de materiais e de execução de
serviços; vistoria e elaboração de pareceres. Manutenção predial: gestão e tipos de manutenção (preditiva,
preventiva, corretiva). Desenho técnico e informática. Normas da representação técnica de instalações elétricas e
eletrônicas. Uso de softwares de projeto auxiliado por computador.
026 – Engenheiro Orçamentista
Conhecimentos Específicos: Noção de estimativa de valor de terrenos, de custo de obras e de serviços de
engenharia. Conhecimento de Planejamento, de Projetos, de técnicas e métodos construtivos de obras e serviços
de engenharia. Conhecimento de Controle de obras e serviços de engenharia. Elaboração de cronograma físico e
financeiro. Orçamento de obras e de serviços de engenharia. Conhecimento do Sistema Nacional de Pesquisa de
Custos de Índices da Construção Civil SINAPI. Conhecimento de Composições de Preços Unitários (CPU) para
obras, projetos e serviços de engenharia. Conhecimento de composição de BDI (Bonificação por Despesa
Indireta). Conhecimento de Leis Sociais (Taxas de encargos). Conhecimento de Tributos aplicáveis a obras,
projetos e serviços de engenharia (Taxas de impostos e contribuições). Decisão Normativa nº 106 do CONFEA de
17/04/2015. Resolução do CREA nº 361 de 10/12/1991. Conhecimento da Lei 8666/93, da Lei de Licitações e
Contratos. Conhecimento de Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e
procedimentos de informática. Conhecimento de Access, de MS Project e das Normas Técnicas relacionadas
(ABNT:NBR).
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027 – Farmacêutico

Conhecimentos Específicos: 1. Política Nacional de Saúde – Sistema Único de Saúde (SUS). Leis nº
8.080/1990, nº 8.142/1990 e nº 12.401/2011. Decreto nº 7.508/2011. 2. RDC nº 302/2005 e nº 30/2015 da Anvisa
– Normas Técnicas de Laboratórios de Análises Clínicas. 3. RDC Anvisa nº 34/2014 e Portaria GM nº
2.712/2013 – Redefine o regulamento técnico de procedimentos hemoterápicos. 4. Princípios de ética profissional
(Resolução nº 596/2014, do Conselho Federal de Farmácia, que institui o Código de Ética da Profissão
Farmacêutica). 5. Técnicas de pesagem. Sistemas óticos refletores. Microscopia. Propriedades de radiações.
Viscosidade e tensão superficial. Métodos de Centrifugação. 6. Princípios da destruição térmica de
microrganismos, desinfetantes e antissépticos. Esterilização química e física. Preservativos antimicrobianos. 7.
Métodos de coleta de sangue, fezes, urina, secreções e outros líquidos biológicos. Coleta de material para
pesquisa de fungos. Meios de transporte. Tipos de anticoagulantes. Métodos de armazenamento e manipulação
de amostras biológicas. O lixo hospitalar. 8. Parasitas responsáveis pelas endoparasitoses e ectoparasitoses
humanas, particularmente as existentes no Brasil. Diagnóstico laboratorial, técnicas e procedimentos laboratoriais
aplicados ao diagnóstico das doenças parasitárias de interesse humano. 9. Proteínas plasmáticas. Carboidratos e
diabetes. Lipídeos, lipoproteínas, dislipidemias. Ácido úrico, ureia e creatinina. Enzimologia clínica. Função
hepática. Função renal. Função cardíaca. Exame parcial de urina. Automação em bioquímica clínica. Erros inatos
do metabolismo. Hormônios e suas funções metabólicas. Correlação de resultados de exames bioquímicos com a
fisiopatologia. 10. Bacteriologia clínica: métodos e técnicas de isolamento e identificação. Noções de técnicas e
práticas laboratoriais especializadas para diagnóstico bacteriológico nos principais fluidos corpóreos. Principais
doenças infecciosas de interesse clínico causadas por bactérias e vírus. Avaliação da toxicidade. Toxicocinética.
Toxicodinâmica. Toxicologia ambiental. Toxicologia de alimentos. Aspectos clínicos e laboratoriais da toxicologia de
medicamentos e toxicologia ocupacional. 11. Mecanismos de defesa específicos e inespecíficos na espécie
humana. Reações antígeno-anticorpo. Estudo do tipo de reação, fundamento do método e desenvolvimento
prático da análise. Avaliação das respostas imunes humoral e celular por meio de métodos sorológicos e de
análise de funções celulares. Principais metodologias sorológicas e suas especificidades no diagnóstico de
doenças infecciosas, autoimunes, neoplasias e alergias. Técnicas hematológicas básicas. Citologia hematológica.
Investigação laboratorial das anemias e leucoses. Investigação laboratorial das doenças hemorrágicas vasculares
e plaquetárias. Coagulopatias. Princípios Gerais em Imunohematologia. 12. Controle de qualidade em laboratório
de análises clínicas. Gerenciamento da qualidade, calibração de vidrarias e equipamentos, normas de
biossegurança. Desenvolvimento de procedimentos operacionais padrão em análises clínicas. Os diferentes
programas de controle de qualidade em laboratórios de análises clínicas. 13. Principais atividades administrativas
no laboratório clínico. Planejamento global. Administração de materiais. Administração da produção. Administração
financeira. Administração de pessoal. Controle de desempenho total do planejamento. 14. Doenças de notificação
compulsória pelos laboratórios de análises clínicas. 15. Lei nº 10.205, de 21 de março de 2001. Coleta,
processamento, estocagem, distribuição e aplicação do sangue. 16. Conhecimento de técnicas laboratoriais de
tipagem de sangue para doação e transfusão, provas pré-transfusionais, discrepâncias de tipagem, detecção,
identificação e diferenciação de anticorpos irregulares. 17. Processamento, armazenamento, liberação e
transporte de hemocomponentes.
028 – Fisioterapeuta
Conhecimentos Específicos: Fisioterapia: conceituação, recursos e objetivos. Reabilitação: conceituação,
objetivos, sociologia, processo e equipe técnica. Papel dos serviços de saúde. Modelos alternativos de atenção à
saúde das pessoas deficientes. Processo de fisioterapia: semiologia; exame e diagnóstico, postura, diagnósticos
das anomalias posturais (patomecânica e correção). Processos incapacitantes mais importantes (processo de
trabalho, problemas de atenção à saúde pré, peri, pós-natal e na infância, doenças infectocontagiosas, crônicodegenerativas e as condições de vida); papel dos serviços de saúde. Trabalho multidisciplinar em saúde; papel
profissional e as instituições de saúde. Fisioterapia em Traumato-ortopedia. Fisioterapia em Neurologia.
Fisioterapia em Pneumologia. Fisioterapia nas Afecções Reumáticas. Fisioterapia em Queimados. Fisioterapia em
Cardiologia e Angiologia. Fisioterapia em Ginecologia e Reeducação Obstétrica. Fisioterapia em Geriatria.
Reabilitação profissional: conceito, objetivos, processo e equipe técnica. Recursos terapêuticos em Fisioterapia.
Prevenção: modelos alternativos de atenção à saúde.
029 – Fonoaudiólogo
Conhecimentos Específicos: Conhecimento de Anatomia e Fisiologia relacionada à prática fonoaudiológica.
Sistema Respiratório e Estomatognático - respiração, sucção, mastigação, deglutição e articulação da fala.
Alterações das funções estomatognáticas. Dislalias. Disfunção da ATM. Disfagia orofaríngea, neurogênica e
mecânica. Disfagia em recém-nascidos, lactentes e infantis. Desenvolvimento neuropsicomotor do recém-nato.
Fissuras labiopalatinas. Traumas de Face. Sequela de Queimadura de Face e Pescoço. Sistema músculoesquelético: as classificações das paralisias e suas implicações. Desenvolvimento Humano. Períodos pré, peri e
pós-natal. Linguística: fonética e fonologia. Psicomotricidade. Período de vocalização e de aquisição de fala,
linguagem e escrita. Abordagens linguísticas: Comportamental (Skiner); Construtivista (Piaget); Inatista (Chomsky)
e Sociointeracionista (Vygotsky). Etapas de aquisição da linguagem: fonético-fonológica; sintática, semântica,
pragmática. Distúrbios de aprendizagem. Gagueira. Atraso de linguagem. Classificação dos Sistemas Nervosos:
Central e Periférico, Sensorial e Motor. Patologias do sistema nervoso e suas implicações nos processos

cognitivos e de comunicação. Doenças neurodegenerativas, convulsivantes e autoimunes. Encefalopatias
progressivas e não progressivas como a Encefalopatia Crônica da Infância (ECI – ou Paralisia Cerebral). Disartria,
Afasia e Paralisia Facial. Transtornos Funcionais Específicos: Dispraxias, Apraxias, Dislexia. Transtornos Globais
do Desenvolvimento, Transtorno do Espectro Autista. Deficiência Intelectual. Distúrbios Psiquiátricos. Psicologia
da Pessoa com Deficiência. Deficiência Física, Visual, Auditiva, Múltipla e Surdocegueira. Sistema Auditivo:
formação e processamento de som. Avaliação Audiológica, Protetização. Avaliação, diagnóstico e tratamento do
Déficit do Processamento Auditivo (central). Avaliação do sistema vestibular – equilíbrio. Teorias, técnicas,
avaliação e tratamento das disfunções fonoaudiológias. Avaliação, diagnóstico e tratamento das patologias da voz.
Disfonia. Equipe multi e interdisciplinar. Fonoaudiologia Hospitalar: Pacientes Laringectomizados,
Traqueostomizados e em Ventilação Mecânica, Atuação Fonoaudiológica em UTI Adulto e Infantil, Unidade
Neonatal, alojamento conjunto e segmento. Biossegurança. Ética e Sistema Único de Saúde - SUS (princípios e
diretrizes). Fonoaudiologia em instituição educacional. Classificação Internacional de Funcionalidade e
Incapacidade em Saúde – CIF. Inclusão social, educacional e no mercado de trabalho. Lei nº 6.965/81, Decreto
nº 87.281/82, Código de Ética da Fonoaudiologia. Fonoaudiologia Estética. Fonoaudiologia preventiva. Saúde do
Idoso.
030 – Gestor de Contratos
Conhecimentos Específicos: Conhecimentos jurídicos básicos (elaboração de contratos): Administração Pública;
Teoria Geral dos Contratos; contrato de doação; técnicas de elaboração contratual; limitações administrativas;
Responsabilidade civil do estado. Responsabilidade dos agentes públicos. Lei Federal nº 8.666/93. Ato
administrativo: conceito, requisitos, atributos, classificação, espécies e invalidação; Anulação e revogação;
Improbidade administrativa; Controle da administração pública; Contrato administrativo: conceito, peculiaridades,
controle, formalização, execução e inexecução; Licitação: princípios, obrigatoriedade, dispensa e exigibilidade,
procedimentos e modalidades; Contratos de concessão de serviços públicos; Agentes administrativos; Poderes da
administração; Poder vinculado, discricionário, hierárquico, disciplinar e regulamentar; poder de polícia: conceito,
finalidade e condições de validade. Administração direta e indireta, centralizada e descentralizada.
048 – Médico Veterinário
Conhecimentos Específicos: Clínica Médica: prescrição de receita. Partes da receita. Receituário comum e de
controle especial. Epidemiologia geral e aplicada: princípios, definições e classificações; Cadeia epidemiológica de
transmissão das doenças; Métodos epidemiológicos aplicados à saúde pública: definições e conceitos,
levantamentos de dados, estatística de morbidade, proporções, coeficientes e índices em estudos de saúde,
coeficientes ou taxas de mortalidade, morbidade e letalidade. Vigilância Ambiental; Zoonoses e Saúde Pública;
Análise de risco, Bioestatística e Estatística; Zoonoses: conceituação e classificação; Etiologia, patogenia,
sintomatologia, epidemiologia, diagnóstico, prevenção e controle das seguintes zoonoses: raiva, dengue, febres
hemorrágicas, febre amarela, encefalites, leptospirose, bruceloses, tuberculoses, salmoneloses, estreptococoses
e estafilococoses, doença de Lyme, pasteureloses, versinioses, clostridioses, criptococose, histoplasmose,
dermatofitoses, leishmanioses, toxoplasmoses, doença de Chagas, driptosporidiose, dirofilariose, toxocaríase,
teníase/cisticercose, equinococose, ancilostomíases; Técnicas de necrópsia; Vigilância e controle de populações
de animais domésticos. Vigilância e controle de populações de animais sinantrópicos que podem causar agravos à
saúde: quirópteros, roedores, insetos rasteiros, artrópodes peçonhentos, mosquitos, carrapatos, pombos.
Eutanásia. Critérios para emprego. Principais agentes utilizados e Técnicas. Vigilância Sanitária; Desenvolvimento
de programas sanitários; Inspeção industrial e sanitária nas áreas de serviços ou produtos de interesse à saúde;
Boas práticas de fabricação e o sistema APPCC na produção de alimentos; Programas sanitários básicos; Noções
básicas de biossegurança.
049 – Nutricionista
Conhecimentos Específicos: Nutrição fundamental: digestão, biodisponibilidade, absorção e metabolismo de
macronutrientes e micronutrientes. Necessidades nutricionais e deficiências. Avaliação nutricional: indicadores
antropométricos, bioquímicos, dietéticos e clínicos. Dietoterapia e patologia dos sistemas gastrointestinal,
circulatório, endócrino, respiratório e renal. Desnutrição e obesidade. Nutrição materno-infantil. Nutrição do idoso.
Alimentos: propriedades físico-químicas, tecnologia de alimentos, higiene, microbiologia e controle de qualidade.
Técnica dietética: planejamento e aquisição de gêneros alimentícios; pré-preparo e preparo. Administração de
serviços de alimentação e nutrição: planejamento, organização, controle e recursos humanos. Legislação de
alimentos: boas práticas de fabricação, rotulagem, informação nutricional obrigatória, informação nutricional
complementar e alimentos funcionais. Política Nacional de Alimentação e Nutrição. Guia Alimentar para a
População Brasileira. Código de Ética do Nutricionista e suas alterações. Legislação Profissional.
051 – Psicólogo
Conhecimentos Específicos: Psicologia do Desenvolvimento: Jean Piaget, Vigotsky. A constituição do eu: René
Spitz, Melanie Klein, Donald Winnicott. Relações objetais. A criança vitimizada. Psicoterapia individual.
Psicoterapia de grupo. Ludoterapia. Teorias da Personalidade e abordagens terapêuticas: abordagens
psicodinâmicas (psicanálise, psicologia analítica); abordagens humanistas (Gestalt-terapia, fenomenológico-

existencial, centrada na pessoa); abordagens cognitivo-comportamentais. Psicodiagnóstico: Etapas. Entrevistas
(anamnese e entrevista clínica). Bateria psicométrica: testes projetivos, psicomotores e nível intelectual.
Observação lúdica. Noções de neuropsicologia: funções mentais inferiores e superiores: conceito,
desenvolvimento, disfunções. Noções de nosologia psiquiátrica: transtornos psiquiátricos, manifestações
sintomáticas, diagnóstico diferencial, tratamento medicamentoso e psicológico. Psicologia e contemporaneidade:
novas configurações familiares; gênero e identidade. Patologias individuais e sociais na contemporaneidade.
Políticas Públicas em Saúde Mental. Legislação em saúde mental (Lei Federal nº 10.216, de 06/04/02), conteúdo
e repercussão na prática assistencial. Pesquisa e metodologia em Psicologia. Noções de estatística. Ética.
Elaboração de laudos.
052 – Terapeuta Ocupacional
Conhecimentos Específicos: Histórico, definição, objetivos. Processo de terapia ocupacional: avaliação,
recursos terapêuticos, modelo de atuação, materiais e instrumentais: abordagem individual e grupal. Ocupação
terapêutica: princípios e fundamentos. A atuação do terapeuta ocupacional no atendimento a bebês de alto risco e
a crianças que apresentam retardo no desenvolvimento neuro-psicomotor. Terapia Ocupacional na área da
infância e adolescência com deficiência intelectual e distúrbios globais de desenvolvimento. Serviços de
assistência no contexto das políticas públicas nacionais da pessoa com deficiência: Terapia ocupacional aplicada
às deficiências: intelectual, física, auditiva, visual, e surdocegueira. Ocupação como forma de tratamento. Análise
das relações entre saúde e trabalho. A ideia do trabalho como recurso de terapia ocupacional. Modelos de terapia
ocupacional: positivista, humanista, materialista-histórico. Conceitos de Terapia Ocupacional e suas relações com
as psicoterapias: psicodinâmica e Junguiana. Tendências atuais da Terapia Ocupacional e perspectivas. Noções
de psicopatologia geral. Áreas de atuação: saúde mental, habilitação/reabilitação. Noções de Nosologia
psiquiátrica: transtornos psiquiátricos e suas manifestações sintomáticas. Hospital psiquiátrico especializado,
unidade psiquiátrica no hospital geral, HD (Hospital Dia), UBS, ambulatório, oficina, abrigada, centros de
convivência, programas comunitários: métodos, objetivos, indicações, limitações. Terapia Ocupacional
Psicossocial: reabilitação, reprofissionalização, reinserção social. Terapia ocupacional na paralisia cerebral:
definição, transtornos, avaliação e tratamento. Princípios básicos do tratamento terapêutico ocupacional nas áreas
de neurologia: traumato-ortopedia e reumatologia. Terapia ocupacional na área neuro-músculo-esquelética.
Habilidades motoras gerais. Terapia ocupacional aplicada à deficiência mental. Conceitos de Terapia Ocupacional
e suas relações com as psicoterapias. Tendências atuais da Terapia Ocupacional e perspectivas. Noções de
Psicopatologia Geral. Modalidades de tratamentos biológicos e psicológicos atuais: indicações, limitações,
antagonismo, sinergismos. Ergoterapia e a assistência asilar. Responsabilidades, atribuições, sigilo, compromisso
com atualização do conhecimento. Terapia Ocupacional em contextos hospitalares: práticas hospitalares em
terapia ocupacional. A Terapia Ocupacional no contexto Escolar e com jovens infratores. A integralidade do
cuidado no hospital e sua interlocução com a rede de serviços sociais e de saúde. Legislação do Sistema Único
de Saúde - SUS e Ética Profissional.
CARGOS 031 – Médico Auditor, 032 – Médico Cardiologista, 033 – Médico Clínico Geral, 034 – Médico
Dermatologista, 035 – Médico do Trabalho, 036 – Médico Geriatra, 037 – Médico Ginecologista, 038 –
Médico Neurologista, 039 – Médico Oftalmologista, 040 – Médico Otorrinolaringologista, 041 – Médico
Pediatra, 042 – Médico Pneumologista, 043 – Médico Psiquiatra, 044 – Médico Reumatologista, 045 –
Médico Socorrista, 046 – Médico Urologista e 047 – Médico Vascular
CONHECIMENTOS GERAIS
Língua Portuguesa: Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). Sinônimos e
antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. Classes de palavras: substantivo, adjetivo,
numeral, artigo, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e sentido que imprimem às relações
que estabelecem. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase.
Política de Saúde: Diretrizes e bases da implantação do SUS. Constituição da República Federativa do Brasil Saúde. Lei Orgânica do Município – cap. 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. Doenças de notificação
compulsória Estadual e Nacional. Calendário Nacional de Vacinação.
Atualidades: Questões relacionadas a fatos políticos, econômicos, sociais e culturais, nacionais e internacionais,
ocorridos a partir de janeiro de 2019, divulgados na mídia local e/ou nacional.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
031 – Médico Auditor
Conhecimentos Específicos: Auditoria na assistência ambulatorial e hospitalar no SUS. Sistemas informatizados
em auditorias no SUS. Contratação de serviços no SUS. Glosas em auditoria no SUS. Procedimentos de auditoria
em sistema de saúde: definições e conceitos. Objetivos. Tipos e campo de atuação da auditoria. Perfil do auditor.

Auditoria analítica. Auditoria operativa. Apuração de denúncia. Normas de vigilância sanitária para
estabelecimento de saúde. Financiamento no SUS: forma de repasse de recursos federais. Programas financiados
pelo Piso de Atenção Básica. Utilização de recursos federais no SUS. Orçamento como instrumento de controle.
Noções de planejamento estratégico. Habilitação para gestão no SUS. Programa Saúde da Família. Programa
Saúde da Mulher. Programa Saúde da Criança. Programa de Saúde Bucal. Programa de Hipertensão. Programa
de Diabetes. Programa de Controle da Tuberculose. Programa de Controle da Hanseníase. Modelo de atenção,
regulação assistencial. Programa de Saúde Mental. Documentos oficiais: Constituição Brasileira na área de saúde;
Código de Defesa do Consumidor; Código de Ética Médica. Lei nº 8.666/93. Procedimentos para pagamento de
produção ambulatorial no SUS. Procedimentos de liberação de atualização de internação hospitalar.
Procedimentos de liberação de autorização de procedimentos de média e alta complexidade. Sociedade e saúde:
políticas de saúde, epidemiologia aplicada à administração de serviços de saúde e economia aplicada à saúde.
Quantificação dos problemas de saúde. Estatística vital e sistemas de informação em saúde. Planejamento dos
serviços de saúde; planejamento em saúde; auditoria em serviços de saúde e avaliação dos serviços de saúde.
Administração da produção nos serviços de saúde. Planejamento físico nos serviços de saúde. Visitas a serviços
de saúde.
032 – Médico Cardiologista
Conhecimentos Específicos: Anatomia, fisiologia e fisiopatologia cardiovascular. Semiologia cardiovascular:
anamnese e exame físico. Métodos complementares na avaliação cardiovascular: eletrocardiografia, radiologia,
ergometria, ecocardiografia, sistema holter, monitoração ambulatorial da pressão arterial, medicina nuclear
aplicada a cardiologia, ressonância magnética cardíaca, cateterismo cardíaco, angiotomografia cardíaca.
Aterosclerose. Fatores de risco para aterosclerose. Prevenção primária e secundária da doença coronariana.
Quadro clínico, diagnóstico, estratificação, investigação e tratamento das seguintes cardiopatias e síndromes:
febre reumática e doença orovalvar. Endocardite infecciosa. Cardiomiopatias e miocardites. Insuficiência cardíaca
aguda e crônica. Choque cardiogênico. Hipertensão arterial sistêmica e emergências hipertensivas. Doença
coronariana crônica e síndromes coronarianas agudas. Bradiarritmias e taquiarritmias. Doenças da aorta.
Tromboembolismo pulmonar e cor pulmonale. Parada cardiorrespiratória. Resposta inflamatória sistêmica e sepse.
Insuficiência respiratória, interação cardiopulmonar, suporte ventilatório invasivo e não invasivo. Insuficiência renal
e doença cardiovascular. Sedação, analgesia e distúrbios de comportamento em pacientes críticos.
033 – Médico Clínico Geral
Conhecimentos Específicos: Medicina preventiva. Epidemiologia, fisiopatologia, diagnóstico, clínica, tratamento
e prevenção das doenças cardiovasculares: insuficiência cardíaca, insuficiência coronariana, arritmias cardíacas,
doença reumática, aneurismas da aorta, insuficiência arterial periférica, tromboses venosas, hipertensão arterial,
choque; pulmonares: insuficiência respiratória aguda e crônica, asma, doença pulmonar obstrutiva crônica,
pneumonia, tuberculose, tromboembolismo pulmonar, pneumopatia intestinal, neoplasias; sistema digestivo:
gastrite e úlcera péptica, colecistopatias, diarreia aguda e crônica, pancreatite, hepatites, insuficiência hepática,
parasitoses intestinais, doenças intestinais inflamatórias, doença diverticular de cólon, tumores de cólon; renais:
insuficiência renal aguda e crônica, glomerulonefrites, distúrbios hidroeletrolíticos e do sistema ácido base,
nefrolitíase, infecções urinárias; metabólicas e do sistema endócrino: hipovitaminoses, desnutrição, diabetes
mellitus, hipotireoidismo, hipertireoidismo, doenças da hipófise e da adrenal; hematológicas: anemias
hipocrônicas, macrocíticas e homolíticas, anemia aplástica, leucopenia, púrpuras, distúrbios de coagulação,
leucemias e linfomas, acidentes de transfusão; reumatológicas: osteoartrose, doença reumatoide juvenil, gota,
lúpus eritematoso sistêmico, artrite infecciosa, doenças do colágeno; neurológicas: coma, cefaleias, epilepsia,
acidente vascular cerebral, meningites, neuropatias periféricas, encefalopatias; psiquiátricas: alcoolismo,
abstinência alcoólica, surtos psicóticos, pânico, depressão; infecciosas e transmissíveis: sarampo, varicela,
rubéola, poliomielite, difteria, tétano, coqueluche, raiva, febre tifoide, hanseníase, doenças sexualmente
transmissíveis, AIDS, doença de Chagas, esquistossomose, leishmaniose, leptospirose, malária, febre amarela,
tracoma, estreptococcias, estafilococcias, doença meningocócica, infecções por anaeróbicos, toxoplasmose,
viroses; dermatológicas: escabiose, pediculose, dermatofitoses, eczema, dermatite de contato, onicomicoses,
infecções bacterianas; imunológicas: doença do soro, edema angioneurótico, urticária, anafilaxia; ginecológicas:
doença inflamatória pélvica, câncer ginecológico, leucorreias, câncer de mama, intercorrentes no ciclo gravídico;
intoxicações exógenas: barbitúricos, entorpecentes.
034 – Médico Dermatologista
Conhecimentos Específicos: Anatomia e fisiologia da pele. Fisiopatologia cutânea. Imunopatologia cutânea.
Histopatologia das doenças da pele. Exames imunológicos e histopatológicos da pele. Exames por
imunofluorescência, imunoblotting, imunoprecipitação, ELISA e imunomapeamento nas doenças de pele. Exames
citológicos, micológicos, bacteriológicos, virológicos, protoparasitológicos e sorológicos das doenças de pele.
Erupções eczematosas. Erupções eritemaescamosas. Erupções eritematopapulonodulares. Erupções purpúricas.
Erupções urticadas. Prurido e erupções papulopruriginosas. Erupções vesicobolhosas. Erupções pustulosas.
Erupções atróficas. Afecções ulcerosas. Discromias. Afecções dos anexos cutâneos. Hidroses. Tricoses.
Onicoses. Afecções do tecido conectivo. Afecções dos vasos. Dermatoses por vírus. Piodermites e outras

dermatoses por bactérias. Micoses superficiais e profundas da pele. Micobacterioses cutâneas. Hanseníase.
Doenças sexualmente transmissíveis e AIDS. Leishmanioses e outras dermatoses por protozoários.
Dermatozooses. Dermatoses por venenos e peçonhas de animais. Reações adversas a drogas. Reações a
agentes mecânicos, calor e frio. Granulomas não-infecciosos da pele. Alterações congênitas, hereditárias e
malformações da pele. Cistos e neoplasias da pele. Tumores benignos e malignos da pele. Afecções pré-malignas
da pele. Linfomas cutâneos. Mastocitoses e histiocitoses. Manifestações cutâneas paraneoplásicas e metástases
cutâneas. Terapêuticas tópica e sistêmica em Dermatologia. Cirurgia dermatológica e criocirurgia em
Dermatologia. Procedimentos terapêuticos em Dermatologia.
035 – Médico do Trabalho
Conhecimentos Específicos: Conceitos em higiene do trabalho e os riscos de natureza física, química e
biológica. Ergonomia. Legislação atualizada em Saúde do Trabalhador. Legislação acidentária atualizada;
acidentes de trabalho (conceitos, tipos de acidentes). Legislação atualizada em relação às pessoas com
deficiência. Constituição Federal: Título II, Capítulo II, Artigo 7º. Título VIII, Capítulo II, Artigos 194 a 204.
Consolidação das Leis do Trabalho: Título II, Capítulo V. Normas Regulamentadoras (atualizadas). Doenças
ocupacionais e acidentes do trabalho: conceitos de: história natural, epidemiologia, fisiopatologia, clínica,
diagnóstico, tratamento e prevenção. Promoção da saúde. Vigilância em saúde do trabalhador e conhecimentos
sobre: estatística, epidemiologia, toxicologia ocupacional, fisiologia do trabalho e limites de tolerância. Controle
médico de: trabalhadores idosos, menores, mulheres, portadores de deficiências, dependentes químicos,
portadores de doenças crônico-degenerativas em condições especiais de trabalho, rurais. Gestão em saúde do
trabalhador e meio ambiente. Saúde mental e trabalho. Saúde do trabalhador em estabelecimentos de saúde.
Reabilitação profissional. Imunizações de interesse ocupacional. SESMT- Normas Regulamentadoras NR 4,
Programa de controle médico de saúde ocupacional – PCMSO, Norma Regulamentadora NR7.
036 – Médico Geriatra
Conhecimentos Específicos: Epidemiologia do envelhecimento. O idoso na legislação brasileira e políticas
nacionais para o envelhecimento. Teorias do envelhecimento. Biologia e fisiologia do envelhecimento. Semiologia
do idoso. Avaliação funcional e exame mental e psíquico do idoso. Afecções do sistema nervoso (transtorno
cognitivo leve, demências, depressão, delirium, doenças cerebrovasculares, distúrbios do sono, síndromes
extrapiramidais, neuropatias periféricas). Afecções do sistema cardiovascular (aterosclerose e fatores de risco
para doença cardiovascular, hipertensão arterial, hipotensão ortostática, insuficiência cardíaca, arritmias, doença
arterial coronariana, valvulopatias, tromboembolismo pulmonar, trombose venosa profunda, insuficiência venosa
crônica, doença arterial periférica). Afecções do sistema respiratório (doença pulmonar obstrutiva crônica,
pneumonias, tuberculose). Afecções do sistema digestivo (hemorragia digestiva, constipação, diarreia, doença
diverticular do cólon). Afecções do sistema geniturinário (doenças da próstata, infecção urinária, PMGR1603
05.70.2016 33 insuficiência renal, disfunção sexual, incontinência urinária). Afecções do sistema endócrino
(diabetes mellitus, doenças da tireoide, dislipidemia, climatério, obesidade). Afecções do sistema hematológico
(anemias, leucemias, linfomas, mieloma múltiplo). Afecções do sistema osteomuscular e tecido conjuntivo
(osteoporose, doença de Paget, osteoartrose, polimialgia reumática e arterite de células gigantes).
Envelhecimento do sistema imunológico. Principais afecções otorrinolaringológicas no idoso. Principais afecções
oftalmológicas no idoso. Principais afecções dermatológicas no idoso. Quedas. Síncope e vertigens no idoso.
Síndrome da imobilização. Úlceras de pressão. Distúrbios hidroeletrolíticos no idoso. Neoplasias no idoso.
Traumas no idoso. Avaliação pré-operatória do idoso. Tratamento da dor crônica. Medicina preventiva e
envelhecimento (nutrição, saúde bucal, imunização, atividade física, rastreamento de doenças). Maus tratos aos
idosos. Latrogenia. Farmacocinética e farmacodinâmica das drogas no idoso. Princípios de reabilitação geriátrica.
Emergências em geriatria. Assistência ao idoso em instituições asilares. Assistência domiciliar ao idoso.
Problemas éticos e legais em medicina geriátrica.
037 – Médico Ginecologista
Conhecimentos Específicos: Anatomia. Embriologia do sistema urogenital e mamário. Semiologia. Fisiologia.
Bioesteroidogênese e farmacologia dos hormônios. Puberdade normal e anormal. Climatério. Amenorreias.
Hiperandrogenismo. Hiperprolactinemias. Estados intersexuais. Infertilidade. Anticoncepção. Doenças
sexualmente transmissíveis. Patologia benigna de mama. Patologia benigna de vulva. Patologia benigna de
vagina. Patologia benigna de colo uterino. Patologia benigna de corpo uterino. Patologia benigna de ovário.
Patologia maligna de mama. Patologia maligna de vulva e vagina. Patologia maligna de colo uterino. Patologia
maligna de corpo uterino. Patologia maligna de ovário. Distopias genitais. Dor pélvica. Emergências ginecológicas.
Ginecologia operatória. Obstetrícia - Embriogênese e desenvolvimento fetal. Anexos do embrião e feto. Trocas
materno-ovulares. Endocrinologia do ciclo gestativo. Estudo da bacia. Estática fetal. Contratilidade uterina.
Mecanismo de parto. Alterações do organismo materno na gravidez. Propedêutica na gravidez: Diagnóstico de
gravidez, anamnese, exame físico, exames complementares. Assistência pré-natal. Parto e puerpério e lactação
normais (estudo clínico e assistência). Analgesia e anestesia. Doenças intercorrentes do ciclo grávido puerperal.
Doença hipertensiva (específica e não específica) da gestação. Abortamento. Prenhez ectópica. Neoplasia
trofoblástica gestacional. Implantações heterotrópicas da placenta. DPP. Distúrbios da hemocoagulação, embolia

amniótica e choque. Polidramnia, oligodramnia e amniorrexe prematura. Prematuridade. Gemelidade. Hidropsia
fetal imune e não imune. Gravidez prolongada. Patologia das membranas, placenta e cordão umbilical. Anomalias
congênitas. Gravidez de alto risco. Medicina fetal. Patologias do parto, puerpério e lactação. Tocurgia. Indicações
de cirurgias no ciclo gestativo. Mortalidade materna e perinatal.
038 – Médico Neurologista
Conhecimentos Específicos: Cefaleias. Algias craniofaciais. Comas. Fisiopatologia do sono. Traumatismos
cranioencefálicos. Traumatismos raquimedulares. Síndrome de hipertensão intracraniana. Tumores intracranianos.
Tumores intrarraquianos. Doenças desmielinizantes. Doenças degenerativas do sistema nervoso. Miopatias.
Neuropatias periféricas. Infecções do sistema nervoso. Neuroparasitoses mais frequentes no Brasil. Acidentes
vasculares do encéfalo e da medula. Manifestações neurológicas de doenças sistêmicas. Epilepsias. Demências.
Fisiopatologia da motricidade. Fisiopatologia da sensibilidade. Síndromes corticais. Síndromes do tronco cerebral.
Síndromes medulares.
039 – Médico Oftalmologista
Conhecimentos Específicos: Diagnóstico e tratamento dos traumatismos oculares. Anomalias de refração,
correção das ametropias, afecções da conjuntiva da córnea e da esclera: terapêutica geral. Afecções do trato
uveal: irites, iridiciclites e coroidites. Neuro-oftalmologia, papiledema. Atrofia do nervo óptico e perimetria.
Glaucomas: crônico, simples, congênito, agudo e secundário. Estrabismo. Forias, paralisias oculares, esotropias e
exotropias. Afecções do cristalino: congênitas, adquiridas, luxações e subluxações. Afecções da retina:
congênitas, traumáticas, distróficas, degenerativas inflamatórias e tumores. Afecções da órbita: traumáticas,
vasculares, inflamatórias e tumorais, cirurgia da órbita. Manifestações oculares das afecções do sistema nervoso,
semiologia da pupila nas lesões do V Par, nas Lesões do simpático, afecções do sistema nervoso. Afecções das
pálpebras e sistema lacrimal. Manifestações oculares nas doenças em geral: diabetes melito, retinopatia
falciforme, hipertensão arterial, sífilis, AIDS, rubéola, herpes zoster, herpes simples, hanseníase, em especial
terapêutica oftalmológica em geral: clínica e cirúrgica. Tracoma-epidemiologia, classificação da OMS. Diagnóstico
diferencial das conjuntivites neonatal. Método de Credé – Decreto nº 9.713 de 19/04/77. Teste do reflexo
vermelho. Retinopatia da prematuridade.
040 – Médico Otorrinolaringologista
Conhecimentos Específicos: Embriologia e anatomia: conjunto craniofacial, orelha externa, média, interna,
cavidade nasal e seios paranasais, boca e faringe, laringe e microcirúrgica da base do crânio. Fisiologia: da orelha
externa, média e interna, nariz e cavidades paranasais, boca, faringe, anel linfático de Waldeyer, laringe e
deglutinação. Microbiologia, fisiopatologia, diagnóstico, abordagem e tratamento das doenças da orelha externa,
média, interna, cavidade nasal, seios paranasais, boca, faringe e laringe. Exames complementares e de imagem
em otologia, otoneurologia, audiologia, rinologia, bucofaringologia e cabeça e pescoço. Endoscopia nasal e
laríngea. Anatomia cirúrgica e técnicas operatórias em otologia, rinologia, bucofaringologia, cabeça e pescoço,
plástica e base do crânio. Antibióticos, antifúngicos, antiviróticos, anti-inflamatórios, anti-histamínicos,
descongestionantes nasais, corticosteroides e anestesias em otorrinolaringologia. Emergências em
otorrinolaringologia. A relação médico-paciente. PAIR: legislação, abordagem e diagnóstico. Doenças sistêmicas e
sua inter-relação com alterações otorrinolaringológicas. Neoplasias em otorrinolaringologia - diagnóstico e
tratamento. Massas cervicais, diagnóstico clínico, estadiamento e diagnóstico diferencial.
041 – Médico Pediatra
Conhecimentos Específicos: Indicadores de mortalidade perinatal, neonatal e infantil. Crescimento e
desenvolvimento: desnutrição, obesidade e distúrbios do desenvolvimento neuropsicomotor. Imunizações: ativa e
passiva. Alimentação do recém-nascido e lactente: carências nutricionais, desvitaminoses. Patologia do lactente e
da criança: distúrbios cardiocirculatórios: cardiopatias congênitas, choque, crise hipertensa, insuficiência cardíaca,
reanimação cardiorrespiratória. Distúrbios respiratórios: afecções de vias aéreas superiores, bronquite,
bronquiolite, estado de mal asmático, insuficiência respiratória aguda, pneumopatias agudas e derrames pleurais.
Distúrbios metabólicos e endócrinos: acidose e alcalose metabólicas, desidratação aguda, diabetes mellitus,
hipotireoidismo e hipertireoidismo, insuficiência suprarrenal. Distúrbios neurológicos: coma, distúrbios motores de
instalação aguda, estado de mal convulsivo. Distúrbios do aparelho urinário e renal: glomerulopatias, infecções do
trato urinário, insuficiência renal aguda e crônica, síndrome hemolítico-urêmica, síndrome nefrótica. Distúrbios
onco-hematológicos: anemias carenciais e hemolíticas, hemorragia digestiva, leucemias e tumores sólidos,
síndromes hemorrágicas. Patologia do fígado e das vias biliares: hepatites virais, insuficiência hepática. Doenças
infectocontagiosas: AIDS, diarreias agudas. Doenças infecciosas comuns da infância. Estafilococcias e
estreptococcias. Infecção hospitalar. Meningoencefalites virais e fúngicas. Sepse e meningite de etiologia
bacteriana. Tuberculose. Viroses respiratórias. Acidentes; acidentes por submersão. Intoxicações exógenas
agudas. Violência doméstica. Primeiros socorros no paciente politraumatizado.
042 – Médico Pneumologista
Conhecimentos Específicos: Função e estrutura do sistema respiratório. Procedimentos diagnósticos em

pneumologia. Avaliação por métodos de imagem em pneumologia. Testes de função pulmonar. Asma brônquica.
Doença pulmonar obstrutiva crônica. Bronquiectasia. Fibrose cística. Reabilitação respiratória. Nutrição nas
pneumopatias. Pneumonia comunitária. Pneumonia hospitalar. Abscesso pulmonar. Tuberculose. Micoses
pulmonares. Doenças pulmonares parenquimatosas difusas. Pneumonite de hipersensibilidade. Sarcoidose.
Tromboembolismo pulmonar. Hipertensão pulmonar. Neoplasias de pulmão. Doenças da pleura, mediastino e
diafragma. Distúrbios respiratórios do sono. Transplante pulmonar. Cirurgia redutora do volume pulmonar.
Rinossinusites e traqueobronquites. Doenças ocupacionais respiratórias. Nódulo pulmonar solitário. Tabagismo e
doenças relacionadas ao tabaco. Insuficiência respiratória aguda. Síndrome do desconforto respiratório agudo.
Epidemiologia das doenças respiratórias. Medicina baseada em evidências. Ventilação mecânica.
043 – Médico Psiquiatra
Conhecimentos Específicos: História da Psiquiatria. Psicopatologia. Exames complementares em psiquiatria.
Epidemiologia Psiquiátrica. Transtornos mentais orgânicos; demência, delirium e outros transtornos mentais
orgânicos: conceito, classificação, quadro clínico, etiologia e tratamento. Transtornos mentais e do comportamento
decorrentes do uso de álcool: conceito, classificação, quadro clínico, etiologia e tratamento. Transtornos mentais e
do comportamento decorrentes do uso de substâncias psicoativas: conceito, classificação, quadro clínico, etiologia
e tratamento. Esquizofrenia e transtornos delirantes: conceito, classificação, quadro clínico, etiologia e tratamento.
Transtornos do humor: conceito, classificação, quadro clínico, etiologia e tratamento. Transtornos de ansiedade:
conceito, classificação, quadro clínico, etiologia e tratamento. Transtorno obsessivo-compulsivo: conceito,
classificação, quadro clínico, etiologia e tratamento. Reação ao estresse grave e transtornos de ajustamento;
reação aguda ao estresse, transtorno de estresse pós-traumático e transtornos de ajustamento: conceito,
classificação, quadro clínico, etiologia e tratamento. Transtornos dissociativos: conceito, classificação, quadro
clínico, etiologia e tratamento. Transtornos somatoformes: conceito, classificação, quadro clínico, etiologia e
tratamento. Transtornos alimentares: conceito, classificação, quadro clínico, etiologia e tratamento. Transtornos de
personalidade: conceito, classificação, quadro clínico, etiologia e tratamento. Transtornos mentais na interface
com outras especialidades médicas. Psicofarmacologia: indicações e contraindicações de psicofármacos,
farmacocinética e farmacodinâmica dos psicofármacos, interação medicamentosa, uso de psicofármacos em
populações especiais (idosos, gestantes, crianças). Eletroconvulsoterapia. Psicoterapias: conceito, tipos e formas,
indicações principais. Psiquiatria Social e Saúde Mental. Psiquiatria Forense. Psiquiatria Comunitária. Psiquiatria
infantil. Política da Saúde Mental.
044 – Médico Reumatologista
Conhecimentos Específicos: Artropatias microcristalinas: gota, condrocalcinose. Artropatias mecânicodegenerativas: osteoartrose. Artropatias soronegativas: artrite psoriática, síndrome de Reiter, espondilite
anquilosante. Artrite reumatoide e artrite reumatoide juvenil. Artrites infecciosas: virais, bacterianas,
microbacterianas e fúngicas. Doenças difusas do conectivo: lúpus eritematoso sistêmico, esclerose sistêmica
progressiva, dermatopoliomiosite, doença mista do tecido conectivo, síndrome de Sjogren, síndromes Overlap.
Síndromes vasculíticas: poliarterite nodosa, granulomatose de Wegener, arterite de Churg-Strauss, arterite
temporal, arterite de Takaiasu, doença de Behçet, vasculites leucocitoclásicas. Febre reumática. Cervicalgias,
dorsalgias, lombalgias. Policondrite recidivante. Fibromialgia e reumatismo psicogênico. Reumatismo de partes
moles: bursites, tendinites. Sarcoidose.
045 – Médico Socorrista
Conhecimentos Específicos: Reanimação Cardiopulmonar e Suporte Básico e Avançado de Vida no Adulto.
Abordagem Inicial do Paciente Grave. Avaliação e Atendimento Inicial ao Politraumatizado. Vias Aéreas e
Ventilação. Choque e Acessos Venosos. Analgesia e Sedação. Sepse e Emergências Infecciosas. Febre,
Hipertermia e Hipotermia. Afogamento. Eletrocussão e Injúrias Elétricas. Arritmias Cardíacas e Sincope.
Emergências Cardiológicas. Emergências Metabólicas e do Equilíbrio Acidobásico. Emergências Endócrinas.
Emergências Respiratórias. Emergências Obstétricas, Ginecológicas e Trauma na Mulher. Emergências
Psiquiátricas. Emergências Neurológicas. Emergências Reumatologias, Lombalgia e Vasculites na Emergência.
Lesões Renais e Emergências do Trato Geniturinário. Dor abdominal e outras Emergências do Trato
Gastrintestinal. Emergências Onco-Hematológicas. Abordagem Inicial das Principais Emergências Oftalmológicas.
Abordagem Inicial das Principais Emergências Otorrinolaringológicas. Abordagem Inicial das Principais
Emergências Ortopédicas e Imobilização. Dermatoses na Emergência. Anafilaxia. Rabdomiólise. Atendimento a
Múltiplas Vítimas e Desastres. Acidentes por Animais Peçonhentos. Intoxicação Exógena. Abordagem do Paciente
Idoso na Emergência. Regulação Médica. Legislação em Emergência. Aspectos Médico-Legais na Emergência.
046 – Médico Urologista
Conhecimentos Específicos: Anatomia cirúrgica do retroperitônio, rins e ureteres. Noções de anatomia aplicada
à cirurgia dos rins, adrenais e ureteres. Anatomia do trato urinário inferior: noções de anatomia aplicada à cirurgia
da bexiga e pelve masculina e feminina. Anatomia da genitália masculina: noções de anatomia da genitália
masculina. Transplante renal: definição de doença renal em estágio terminal. Seleção e preparação de receptores.
Seleção e preparação de doadores. Complicações das cirurgias de transplante renal. Infecções urinárias:

incidência e epidemiologia. Princípios do tratamento antibacteriano. Fatores de risco. Infecções urinárias do trato
superior e inferior. Infecções em idosos e gestantes. Doenças sexualmente transmissíveis: uretrites. Úlceras
genitais. HPV. Disfunções miccionais: função normal do trato urinário inferior. Anormalidades de
armazenamento/esvaziamento vesical. Avaliação. Urodinâmica. Tratamento farmacológico das disfunções
miccionais. Incontinência urinária: tipos e causas de incontinência urinária. Avaliação do impacto da incontinência
urinária. Tratamento conservador. Incontinência urinária na mulher, na criança e no idoso. Cirurgia para
incontinência urinária. Função e disfunção sexual: aspectos básicos de fisiologia de ereção. Epidemiologia e
etiologia. Tratamento medicamentoso. Implante de próteses. Função e disfunção reprodutiva: Causas de
infertilidade masculina. Tratamento cirúrgico da infertilidade. Noções de reprodução assistida. Hiperplasia benigna
da próstata: Epidemiologia e incidência. Avaliação dos homens com sintomas do trato urinário inferior. Tratamento
medicamentoso da HBP. Tratamento cirúrgico da HBP. Terapias minimamente invasivas. Embriologia do trato
urinário: desenvolvimento normal do trato urinário e genital. Anomalias dos rins e ureteres. Anomalias da genitália
masculina. Urologia perinatal: Diagnóstico antenatal. Intervenção fetal. Tratamento pós-natal. Emergências
neonatais. Uropediatria: Anomalias da JUP. Hipospádias. Refluxo vesicoureteral. Enurese. Tumores renais:
diagnóstico incidental dos tumores renais. Tratamento preservador de néfrons. Tumores benignos e malignos.
Tumores uroteliais: Câncer de bexiga: incidência e epidemiologia. Tratamento dos tumores superficiais.
Tratamento dos tumores invasivos. Tratamento dos tumores avançados. Tumores do testículo: tumores
germinativos. Tratamento dos tumores germinativos. Câncer de próstata: epidemiologia e incidência. Detecção
precoce. Tratamento da doença localizada. Tratamento da doença avançada. Litíase urinária: incidência e
etiologia. Tratamento clínico. Litotripsia extracorpórea. Endourologia para cálculos urinários. Tratamento das
obstruções por cálculos. Cirurgia convencional na litíase urinária.
047 – Médico Vascular
Conhecimentos Específicos: Fisiologia do sistema vascular. Exame clínico do paciente vascular: venoso, arterial
e linfático. Métodos não invasivos e invasivos no diagnóstico das doenças vasculares. Insuficiência arterial crônica
das extremidades. Arterites e arterioplastias funcionais. Aneurismas. Síndrome do desfiladeiro cervical.
Insuficiência cérebro-vascular extracraniana. Insuficiência vascular visceral. Hipertensão renovascular. Doença
tromboembólica venosa. Varizes de membros inferiores. Insuficiência venosa crônica. Linfaringite e erisipela.
Linfedemas. Úlceras de perna. Angiodisplasias. Acessos vasculares para hemodiálise. Oclusões arteriais agudas.
Traumas vasculares. Pé diabético. Simpatectomias. Terapêuticas: anticoagulante, fibrinolítica, antiplaquetária,
hemorreológica. Drogas e tratamentos. Amputação de membros inferiores. Acesso venoso em quimioterapia e
para hemodiálise. Insuficiência vascular cerebral. Métodos diagnósticos em cirurgia vascular: angiografia,
ultrassom – doppler. Radiologia diagnóstica e terapêutica.
CARGO 050 – Procurador
CONHECIMENTOS GERAIS
Língua Portuguesa: Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). Sinônimos e
antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. Classes de palavras: substantivo, adjetivo,
numeral, artigo, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e sentido que imprimem às relações
que estabelecem. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
050 – Procurador
Conhecimentos Específicos:
DIREITO CONSTITUCIONAL
1. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Ação declaratória de constitucionalidade. Ação declaratória de
inconstitucionalidade por omissão. Ação direta de inconstitucionalidade interventiva. Arguição de descumprimento
de preceito fundamental. Writs Constitucionais. Habeas corpus. Habeas data. Mandado de injunção. Mandado de
segurança. Ações Constitucionais.
2. Poder Legislativo. Estrutura do Poder Legislativo. Estrutura do Poder Legislativo Federal, Estadual, Municipal,
Distrital e dos Territórios. Atribuições do Congresso Nacional. Câmara dos Deputados. Competência privativa da
Câmara dos Deputados. Senado Federal. Competência privativa do Senado Federal. Das reuniões das Casas
Legislativas. Sessão Legislativa. Das comissões. Dos Parlamentares. Federal, estadual e municipal e distrital.
Remuneração dos Parlamentares. Imunidades Parlamentares. Imunidade Material e Formal. Incompatibilidades e
Impedimentos dos Parlamentares. Perda do Mandato do Deputado ou Senador. Cassação e Extinção do Mandato.
Fidelidade e Infidelidade Partidária. Perda do Mandato por ato de infidelidade partidária.
3. Processo Legislativo. Tipos e Espécies. Procedimento. Fases. Iniciativa. Discussão e Aprovação. Execução.
Espécies Normativas. Emenda Constitucional. Leis Complementares, Ordinárias e Delegadas, Medida Provisória,
Decreto Legislativo e Resoluções. Função fiscalizatória exercida pelo Legislativo e pelo Tribunal de Contas.
Poderes dos Tribunais de Contas. Composição, características e atribuições dos Tribunais de Contas. Tribunais de
Contas Estaduais e do Distrito Federal. Tribunais de Contas Municipais. Ministério Público de Contas.

4. Poder Executivo. O exercício do Poder Executivo no âmbito federal, estadual, municipal, distrital e dos
territórios. Atribuições. Posse e Mandato. Vacância e impedimentos dos cargos. Ministros de Estado. Conselho da
República. Conselho de Defesa Nacional. Crimes de Responsabilidade. Crimes Comuns. Prisão. Imunidade
Formal.
5. Direitos e Garantias Fundamentais. Evolução. Características. Aplicabilidade. Direitos Humanos. Direitos
Fundamentais explícitos e implícitos. Convenções e Tratados Internacionais sobre Direitos Humanos. Conflito
entre Direitos Fundamentais. Direitos Individuais e Coletivos. Direitos Sociais. Direitos da Nacionalidade. Direitos
Políticos. Inelegibilidades. Ficha Limpa. Partidos Políticos. Os mecanismos de participação do cidadão, do povo e
da sociedade na vida política e administrativa brasileira.
6. Ordem Social. Seguridade Social.
7. Da Administração Pública. Princípios constitucionais. Servidor Público. Licitação. Improbidade Administrativa.
Servidor público e mandato eletivo. Sistema Remuneratório. Previdência e estabilidade do servidor público.
DIREITO ADMINISTRATIVO
1. Conceito de direito administrativo. Origem. Bases ideológicas. Regime jurídico administrativo. Função pública.
Função administrativa. Função política ou de governo. Conceito de interesse público. Interesse primário e
secundário. Regime jurídico-administrativo. Princípios constitucionais do direito administrativo.
2. Organização administrativa. Órgãos públicos. Competências administrativas. Competências discricionárias e
vinculadas: Conceito, fundamentos e limites da discricionariedade, mérito do ato administrativo, discricionariedade
técnica, controle da discricionariedade. Centralização e descentralização administrativa. Desconcentração.
Hierarquia administrativa. Delegação e avocação de competência.
3. Administração indireta. Conceito. Controle da Administração indireta. Agências reguladoras. Fundações
públicas. Empresas estatais: empresas públicas e sociedades de economia mista. Consórcios públicos.
Convênios entre entidades federativas. Acordos de cooperação.
4. Terceiro setor. Conceito. Entes paraestatais. Serviços sociais autônomos. Organizações sociais. Contrato de
gestão. Organizações de sociedade civil de interesse público. Termo de parceria. OSCIPS.
5. Servidores públicos I. Conceito e classificação. Servidores estatais: servidores e empregados públicos. Normas
constitucionais sobre os servidores estatais. Servidores públicos: conceito e regime jurídico. Remuneração dos
servidores públicos. Acessibilidade aos cargos públicos. Concurso público. Processo seletivo público. Contratação
temporária. Terceirização. Direito de greve e sindicalização dos servidos públicos. Cargos públicos. Estágio
probatório. Estabilidade. Provimento. Remoção. Cessão de servidores. Enquadramento. Redistribuição. Direitos
dos servidores municipais.
6. Servidores públicos II. Regime disciplinar dos servidores públicos. Sanções disciplinares. Processo
administrativo disciplinar: apuração preliminar, sindicância, processo sumário, procedimento sumário, inquérito
administrativo, inquérito administrativo especial, exoneração de servidor em estágio probatório. Responsabilidade
civil dos servidores públicos.
7. Competência regulamentar. Decreto executivo. Outros veículos introdutores de normas abstratas: resoluções,
regimentos, portarias, instruções.
8. Atos administrativos. Ato administrativo e fato administrativo. Conceito, classificação, espécies de ato
administrativo. Licenças e autorizações administrativas. Existência, validade e eficácia do ato administrativo.
Elementos e pressupostos. Abuso de poder, excesso de poder e desvio de poder. Atributos. Extinção e
modificação do ato administrativo. Revogação. Retificação e invalidação. Convalidação. Efeitos dos vícios.
9. Processo administrativo: conceito, requisitos, objetivos, fases, espécies, princípios do processo administrativo.
Audiências e consultas públicas. Coisa julgada administrativa.
10. Licitações públicas. Lei Federal nº 8.666/93. Dever de licitar, inexigibilidade e dispensa de licitação. Princípios
da licitação. Lei Federal nº 12.232/2010. Modalidades licitatórias. Pregão, Lei Federal 10.520/02. Processo
licitatório. Registro de preços.
11. Contratos administrativos. Conceito, natureza jurídica. Peculiaridade e características dos contratos
administrativos. Prazo e prorrogação do contrato. Formalidades, instrumento contratual. Eficácia. Extinção.
Diversas espécies de contratos administrativos. Convênios administrativos.
12. Serviços públicos. Conceito, pressupostos constitucionais, regime jurídico, princípios do serviço público,
usuário, titularidade. Serviços de interesse local.
13. Concessão de serviço público. Conceito, natureza jurídica, remuneração do concessionário. Licitação das
concessões. Contrato de concessão. Direitos, deveres e responsabilidade da concessionária e do poder
concedente. Lei Federal nº 8.987/95. Permissão e Autorização de serviço público. Parcerias Público-Privadas.
Concessão administrativa. Licitação das parcerias. Regime de garantias. Regimes de empreitada.
Responsabilidade do construtor e da Administração.
14. Infrações e sanções administrativas. Providências acautelatórias. Multas administrativas. Poder de polícia.
Ordenação administrativa. Relação geral e especial de sujeição. Responsabilidade das pessoas jurídicas. Lei
Federal nº 12.846/13.
15. Restrições, limitações e sacrifícios do direito de propriedade. Função social da posse e da propriedade.
Desapropriação. Declaração de utilidade pública. Processo de desapropriação. Imissão provisória na posse. Justa
indenização. Desistência da desapropriação. Desapropriação indireta. Retrocessão. Desapropriação de bens
públicos. Perdimento de bens. Requisição. Servidão administrativa. Tombamento.

16. Bens públicos. Conceito, classificação, afetação e desafetação, regime jurídico. Gestão de bens públicos.
Utilização pelos administrados: autorização, permissão e concessão de uso. Concessão de direito real de uso.
Enfiteuse. Abandono. Coisas perdidas. Bens de pessoas ausentes. Herança jacente e vacante. Alienação de bens
públicos.
17. Controle da Administração. Controle interno e externo. Controle parlamentar. Controle do Tribunal de Contas.
Sustação de atos e contratos administrativos. Controle jurisdicional. Controle pelo cidadão e pelo Ministério
Público
18. Responsabilidade extracontratual do Estado. Indenização e ressarcimento. Responsabilidade estatal por atos
lícitos e ilícitos. Responsabilidade estatal comissiva e omissiva. Excludentes de nexo causal e de imputação. Dano
indenizável. Responsabilidade civil pessoal dos agentes públicos. Responsabilização administrativa e jurisdicional.
19. Improbidade Administrativa - Lei Federal nº 8.429/92.
20. Lei de Responsabilidade Fiscal - Lei Complementar nº 101/00.
21. Lei de Acesso à Informação - Lei Federal nº 12.527/11.
22. Responsabilidade dos Prefeitos – Decreto-Lei nº 201/67.
DIREITO CIVIL
1. Capacidade civil e direitos inerentes à personalidade.
2. Teorias e aplicação do fato, ato e negócio jurídico, inclusive elementos incidentais, defeitos e invalidade do
negócio jurídico. Nulidade e anulabilidade do negócio jurídico.
3. Atos jurídicos lícitos e ilícitos. Teorias sobre o dano moral, dano estético, dano coletivo e dano social.
4. Prescrição e decadência.
5. Prova: teoria geral e meios de prova.
6. Direito das obrigações.
7. Contratos: disposições gerais do Código Civil de 2002, extinção do contrato. Classificação dos contratos.
Contratos preliminares e definitivos. Interpretação dos contratos. Contratos típicos dispostos no Código Civil de
2002: compra e venda, troca, contrato estimatório, doação, locação, comodato, prestação de serviços, empreitada,
mandato, transporte, seguro, fiança, transação e compromisso.
8. Atos unilaterais: pagamento indevido e enriquecimento sem causa.
9. Responsabilidade civil de indenizar (extracontratual, pré-contratual, contratual e pós-contratual). Teoria da
responsabilidade civil objetiva.
10. Posse e detenção.
11. Direitos reais de superfície, servidões, usufruto, uso, penhor, hipoteca, concessão de uso especial para fins de
moradia e concessão de direito real de uso.
12. Propriedade. Função social da propriedade. Lei nº 13.465, de 2017.
13. Loteamento.
14. Condomínios - Lei nº 4.591/64.
15. Locação – Lei nº 8.245/91.
16. Conceito e diferenciação dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos.
17. Direito e proteção aos idosos.
18. Direito e proteção às crianças e aos adolescentes.
19. Registros públicos e registros de imóveis. Lei nº 6.015/73. Lei nº 8.245/91.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL
1. Prerrogativas processuais da Fazenda Pública e do advogado público.
2. Processo: noções gerais. Relação Jurídica Processual. Pressupostos Processuais. Processo e procedimento.
Espécies de processos e de procedimentos. Objeto do processo. Mérito. Questão principal, questões preliminares
e prejudiciais. Valor da Causa.
3. Fatos e atos processuais. Forma. Tempo. Lugar. Prazos. Comunicações. Nulidades.
4. Tutela provisória. Tutela de urgência: Do procedimento da tutela antecipada requerida em caráter antecedente.
Do procedimento da tutela requerida em caráter antecedente. Estabilização da tutela provisória de urgência
antecipada antecedente. Da tutela da evidência. Tutela provisória de urgência. Incidente de desconsideração da
personalidade jurídica.
5. Suspensão de segurança, de liminar e de antecipação de tutela. Restrições legais à concessão de liminares e
de antecipação de tutela contra o Poder Público.
6. Procedimento Comum. Fases. Petição inicial. Requisitos. Indeferimento da petição inicial. Improcedência liminar
do pedido. Resposta do réu. Impulso processual. Prazos e preclusão. Prescrição. Inércia processual: contumácia
e revelia. Formação, suspensão e extinção do processo.
7. Resposta do Réu. Contestação. Reconvenção. Incidentes processuais.
8. Providências preliminares. Julgamento conforme o estado do processo. Provas. Objeto, fonte e meios. Prova
atípica e prova ilícita. Ônus da prova. Provas em espécie e sua produção. Audiência de instrução e julgamento.
9. Sentença. Conceito. Classificações. Requisitos. Efeitos. Publicação, intimação, correção e integração da
sentença. Execução provisória. Coisa julgada. Conceito. Espécies. Limites.
10. Meios de impugnação à sentença. Ação rescisória. Recursos. Disposições Gerais. Apelação. Agravos.
Embargos de Declaração. Recurso Ordinário. Recurso Especial. Recurso Extraordinário. Recursos nos Tribunais
Superiores. Reclamação e correição.

11. Remessa Necessária. Cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública e impugnação. Execução contra a
Fazenda Pública e embargos à execução. Precatórios e obrigações de pequeno valor.
12. Procedimentos Especiais. Juizado Especial da Fazenda Pública e Juizado Especial Federal.
13. Mandado de Segurança. Mandado de Injunção. Mandado de Segurança Coletivo. Habeas Data.
14. O Processo Civil nos sistemas de controle da constitucionalidade. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Ação
Declaratória de Constitucionalidade. Tutelas. Declaração incidental de inconstitucionalidade. Ações Civis
Constitucionais. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental.
DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS E DIREITO DO CONSUMIDOR
1. Fundamentos de Direito Coletivo: direitos ou interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos. Conceito e
formas de tutela.
2. Proteção e defesa do consumidor:
2.1. Noções gerais. Natureza jurídica do CDC. Relação jurídica de consumo (conceito de consumidor e
fornecedor). Política nacional de relações de consumo. Direitos básicos do consumidor. Instrumentos da Política
Nacional de Consumo. Princípios norteadores do CDC.
2.2. Conceito de Produtos e Serviços. Serviços Públicos no CDC.
2.3. Práticas comerciais: Oferta. Publicidade. Práticas abusivas. Cobrança de dívidas. Bancos de dados.
Cadastros de consumidores.
2.4. Proteção contratual. Disposições gerais. Cláusulas abusivas. Contratos de adesão.
2.5. Consumidor por equiparação.
2.6. Sanções administrativas.
2.7. Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Convenção coletiva de consumo.
2.8. Da coisa julgada dos direitos coletivos lato senso
3. Instrumentos de resolução extrajudicial de conflitos de natureza coletiva: Inquérito civil. Termo de ajustamento
de conduta (TAC).
4. A defesa dos interesses difusos em juízo: Processo Civil Coletivo. Teoria geral do processo civil coletivo.
Princípios gerais do processo civil coletivo. Sistema de Vasos Comunicantes. Ações cabíveis. Legitimidade ativa e
passiva. Interesse Processual. Litisconsórcio. Intervenção de terceiros. Competência. Litispendência, conexão e
continência. Antecipação de tutela e outras medidas de urgência. Multas. Desistência. Transação. Prova.
Recursos. Sentença. Custas e demais encargos da sucumbência. Coisa Julgada. Liquidação, Cumprimento e
Execução.
DIREITO TRIBUTÁRIO
1. Competência Tributária: Impostos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Empréstimos Compulsórios.
Contribuições sociais e outras contribuições. Repartição das Receitas Tributárias.
2. Código Tributário Nacional: conceito e natureza jurídica do tributo. Impostos, taxas, contribuições de melhoria.
Normas Gerais de Direito Tributário: legislação tributária, fontes principais e secundárias do Direito Tributário,
vigência da legislação tributária, aplicação da legislação tributária; interpretação e integração da legislação
tributária. Obrigação Tributária: tipos e objetos, fato gerador, sujeito ativo, sujeito passivo, solidariedade,
capacidade tributária, domicílio tributário; Responsabilidade Tributária, responsabilidade dos sucessores,
responsabilidade de terceiros, responsabilidade por infrações. Crédito Tributário: lançamento tributário,
modalidades de lançamentos; suspensão da exigibilidade do crédito tributário – modalidades; extinção da
exigibilidade do crédito tributário – modalidades; exclusão do crédito tributário – modalidades. Garantias e
Privilégios do Crédito Tributário, preferências. Administração Tributária: Fiscalização; Dívida Ativa; Certidões
negativas e positivas.
3. Execução Fiscal. Medida Cautelar Fiscal. Ação Anulatória de Lançamento Tributário. Ação Declaratória de
Inexistência de Relação Jurídico-tributária. Ação de Repetição de Indébito. Ação Consignatória em matéria
tributária. Mandado de Segurança. Protesto de certidão de dívida ativa (art. 1º e 3º da Lei federal nº 9.492, de
1997).
4. Crimes contra a ordem tributária.
DIREITO DO TRABALHO
1. Direito do Trabalho: conceito, denominações, características, princípios, métodos de interpretação, integração e
aplicação, renúncia e transação. 2. Trabalho voluntário. Empregado aprendiz. Empregado na Administração
Pública. Pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Teletrabalho. 3. Contrato de emprego. Empregado.
Empregador. Sucessão de empregadores. Terceirização na Administração Pública. 4. Remuneração e salário.
Distinção entre remuneração e salário. Salário. Gorjetas. Piso salarial. Teto salarial. Salário-mínimo. Salário
Profissional. Piso da categoria. Composição do salário. Parcelas não salariais. Proteção ao salário. Equiparação
salarial. 5. Duração do trabalho. Jornada de trabalho. Trabalho extraordinário. Acordo de compensação de horas.
Horas in itinere. Sobreaviso. Prontidão. Trabalho em regime de revezamento. Jornada noturna do trabalhador
urbano. Intervalos intrajornadas. Intervalos interjornadas. Descanso semanal remunerado. Férias. 6. Alteração,
suspensão, interrupção do contrato de trabalho. 7. Formas de extinção do contrato de trabalho: despedida por
justa causa, despedida sem justa causa, pedido de demissão, rescisão indireta do contrato de trabalho, término do
contrato por prazo determinado, morte do empregador, cessação das atividades do empregador. 8. Aviso-prévio no
Direito do Trabalho. 9. Estabilidades no emprego. Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). 10. Proteção
ao trabalho da mulher. Proteção à maternidade.
11. Direito Coletivo do Trabalho. Negociação coletiva.

Organização sindical. Sindicato. Garantias sindicais. Contribuições sindical, confederativa e assistencial.
Liberdade sindical. Greve. Locaute.

ANEXO III – DOS ENDEREÇOS
1) Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá
Endereço: Rua Aluísio José de Castro, 147- Chácara Selles- Guaratinguetá-SP– CEP 12505-470
Horário: dias úteis – das 11 às 18 horas
Telefone: (12) 3128-2800
Site: www.guaratingueta.sp.gov.br
2) Fundação VUNESP
Rua Dona Germaine Burchard, 515 – Água Branca/Perdizes – São Paulo/SP – CEP 05002-062
Horário: dias úteis – das 8 às 12 horas e das 14 às 17 horas
Disque VUNESP: fone (11) 3874-6300 – de segunda-feira a sábado, das 8 às 18 horas
Site: www.vunesp.com.br

E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente Edital.
Guaratinguetá, 26 de julho de 2019.
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá

