MUNICÍPIO DE PONTAL
RUA GUILHERME SILVA n°. 337 – CENTRO – FONE (16) 3953-9999 – FAX (16) 3953-2699
CEP 14.180-000 – PONTAL – SP – CNPJ n°. 45.352.267/0001-86

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº. 001/2018

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PONTAL faz saber que realizará, por meio da Fundação VUNESP – Fundação para o
Vestibular Júlio de Mesquita Filho, em datas, locais e horários a serem oportunamente divulgados, Concurso Público
destinado ao provimento de vagas existentes para os cargos descritos na Tabela I, especificada no Capítulo 1. do
Concurso Público, deste Edital.
O Concurso Público reger-se-á pelas disposições contidas nas Instruções Especiais, que ficam fazendo parte integrante
deste Edital.

INSTRUÇÕES ESPECIAIS

1. DO CONCURSO PÚBLICO

1.1.

O presente Concurso Público destina-se ao provimento de vagas, pelo Regime Celetista, dentro do prazo de

validade de 2 (dois) anos, prorrogável por mais 2 (dois) anos, a contar da data da homologação do certame, a critério do
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PONTAL
1.2. As vagas oferecidas são para o Município de PONTAL - SP.
1.3. Os cargos, as vagas, a remuneração inicial, a carga horária, os requisitos exigidos e a escolaridade são os
estabelecidos na Tabela I, especificada adiante. A remuneração dos cargos é fixada pela Lei n.º 2.780 de 29 de abril de
2015, ou diploma legal que venha a substituí-lo posteriormente.
1.4.

As descrições sumárias dos cargos constam no Anexo I (Atribuições dos Cargos), deste Edital.

1.5.

Todas as etapas constantes neste Edital serão realizadas observando-se o horário oficial de Brasília/DF.

TABELA I – CARGOS, VAGAS, REMUNERAÇÃO INICIAL E CARGA HORÁRIA SEMANAL, REQUISITOS EXIGIDOS E
ESCOLARIDADE

Cargo

Fiscal de Serviço C

Vagas

01

Remuneração
Inicial

Carga
horária

Requisito exigidos

semanal

1.110,74

40

Ensino Fundamental Incompleto
até a 4ª série

Auxiliar de Cuidador

02

1.054,72

Social

40

Ensino Médio Completo ou
equivalente
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Cuidador Social

06

1.075,10

12/36

Educador Social

03

1.075,10

40

Ensino Médio Completo
Ensino Médio Completo ou
equivalente

Escriturário “C”

02

1.054,72

40

Motorista de Ambulância

02

1.505,71

12/36

Ensino Médio Completo
Ensino Médio Completo e
Carteira Nacional de Habilitação
Profissional

Técnico em Enfermagem

05

1.333,16

40

Ensino Médio Completo e
registro no COREN

Técnico em Enfermagem

04

1.448,68

12/36

– SAMU
Assistente Social

Ensino Médio Completo e
registro no COREN

07

2.969,91

30

Ensino Superior Completo,
Registro no CRES

Contador

01

4.939,22

40

Ensino Superior Completo e
registro no CRC

Enfermeiro – Programa

05

3.230,92

40

Saúde da Família
Fonaudiólogo

Ensino Superior Completo e
registro no COREN

02

2.006,31

20

Ensino Superior Completo e
registro no CREFONO

Nutricionista

02

2.220,23

20

Ensino Superior Completo e
registro no CRN

Procurador

02

4.939,22

40

Ensino Superior Completo –
registro na OAB

Psicólogo

05

2.006,31

20

Ensino Superior Completo –
com registro no CRP

2. DAS CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO

2.1. Para se inscrever o candidato deverá ler o Edital em sua íntegra e preencher as condições especificadas a seguir na
data da posse:
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2.1.1. Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa, e em caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo Estatuto
da Igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento de gozo de direitos políticos, nos termos do parágrafo
1º, artigo 12, da Constituição Federal e do Decreto Federal nº 70.436/72;
2.1.2. Ter, na data da posse, idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos;
2.1.3. No caso do sexo masculino, estar em dia com o Serviço Militar;
2.1.4. Ser eleitor e estar quite com a Justiça Eleitoral;
2.1.5. Possuir documentação comprobatória, no ato da convocação, dos REQUISITOS EXIGIDOS E ESCOLARIDADE,
conforme especificado na Tabela I, do Capítulo 1;
2.1.6. Ter aptidão física e mental e não possuir deficiência física incompatível com o exercício do cargo, comprovada em
inspeção realizada por ocasião do exame admissional.
2.1.7. Não registrar antecedentes criminais;
2.1.8. Não ter sido condenado por crime contra o Patrimônio, contra a Administração, contra a Fé Pública, contra os
Costumes e os previstos na Lei nº. 11.343, de 2006;
2.1.9.

Não estar com idade de aposentaria compulsória (75 anos);

2.1.10.

Não receber proventos de aposentadoria ou remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os

cargos acumuláveis previstos na Constituição Federal.

3. DAS INSCRIÇÕES

3.1. As inscrições serão realizadas via Internet, no endereço eletrônico www.vunesp.com.br, no período das 10 horas de
24 de abril de 2018, encerrando às 23H59m de 28 de maio de 2018, observado o horário oficial de Brasília/DF.
3.2. O período de inscrição poderá ser prorrogado, por necessidade de ordem técnica e/ou operacional, a critério da
Comissão Organizadora do Concurso Público.
3.2.1. A prorrogação das inscrições de que trata o subitem 3.2. deste Capítulo poderá ser feita até o último dia previsto
para as inscrições, bastando, para todos os efeitos legais, a comunicação de prorrogação feita por publicação Oficial e
disponibilização no site da Fundação VUNESP.
3.3. Objetivando evitar ônus desnecessários, o candidato deverá recolher o valor da taxa de inscrição somente se atender
a todos os requisitos exigidos para o cargo pretendido.
3.3.1. A inscrição do candidato implicará no completo conhecimento e a tácita aceitação das normas legais pertinentes e
condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, e as condições previstas em Lei, sobre as quais não poderá alegar
desconhecimento.
3.4. Para inscrever-se o candidato deverá:
3.4.1. acessar o site da Fundação VUNESP (www.vunesp.com.br);
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3.4.2. localizar o link correlato ao Concurso Público;
3.4.3. ler total e atentamente o respectivo Edital e preencher a ficha de inscrição, optando para um dos cargos dispostos
neste Edital;
3.4.4. transmitir, via internet, os dados de inscrição;
3.4.5. imprimir o boleto bancário, de acordo com o quadro a seguir:

ENSINO

TAXA DE INSCRIÇÃO R$

Fundamental Completo

44,50

Médio Completo/Técnico

56,50

Superior Completo

82,20

3.4.6. Efetuar o pagamento do valor da taxa de inscrição a título de ressarcimento de despesas com material e serviço.
3.5. O candidato deverá efetuar o pagamento da taxa de inscrição por meio de boleto bancário, pagável em toda a rede
bancária, até 29 de maio de 2018.
3.5.1. O pagamento do valor da taxa de inscrição poderá ser efetuado em dinheiro ou em cheque, em qualquer agência
bancária ou por meio da internet banking.
3.5.2. A inscrição paga em cheque somente será considerada efetivada após a respectiva compensação.
3.5.3. Se, por qualquer razão, o cheque utilizado no pagamento for devolvido, a inscrição do candidato será
automaticamente cancelada.
3.5.4. Não será aceito pagamento da taxa por depósito em caixa eletrônico, pelos Correios, fac-símile, transferência
eletrônica, DOC, ordem de pagamento ou depósito comum em conta corrente, condicional ou fora do período para
pagamento da taxa de inscrição, ou por qualquer outro meio que não especificados neste Edital.
3.5.5. O agendamento do pagamento do valor da taxa de inscrição só será aceito se comprovada a sua efetivação de
acordo com a data estabelecida no item 3.5.
3.5.6.

Após o encerramento do período para pagamento da taxa de inscrição, não haverá possibilidade de impressão

do boleto seja qual for o motivo alegado.
3.5.7.

A inscrição somente será confirmada após a comprovação do pagamento da taxa de inscrição.

3.5.8.

O comprovante de inscrição é o boleto bancário devidamente quitado e deverá ser mantido em poder do

candidato e se o nome não constar no Edital de Convocação para a realização da Prova Objetiva deverá ser apresentado
para procedimentos de inclusão manual no cadastro.
Atenção: É de inteira responsabilidade do candidato a manutenção sob sua guarda do comprovante do pagamento da
taxa de inscrição, para posterior apresentação, se necessário.
3.6. O candidato poderá efetuar mais de uma inscrição no Concurso Público, desde que observado o período de aplicação
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das provas disposto na tabela do Capítulo 7 – Das Provas, deste Edital.
3.6.1. Em caso de mais de uma inscrição para o mesmo período de aplicação de prova, será considerado, apenas a
inscrição que o candidato estiver presente na prova, sendo considerado ausente das demais opções do mesmo período.
3.6.2.

Ocorrendo a hipótese do item 3.6.1, não haverá restituição parcial ou integral dos valores pagos a título de taxa

de inscrição.
3.6.3.

O candidato inscrito por terceiro assume total responsabilidade pelas informações prestadas por seu

representante, arcando com as consequências de eventuais erros no preenchimento do formulário eletrônico de
inscrição.
3.7. Não haverá devolução, parcial ou integral, da importância paga, ainda que superior ou em duplicidade de pagamento
do valor da taxa de inscrição, seja qual for o motivo alegado.
3.8.

A Fundação VUNESP e a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PONTAL não se responsabilizam por solicitação de

inscrição via Internet não recebida por motivos 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.
3.9. Será cancelada a inscrição se, a qualquer tempo, for verificado o não atendimento a todos os requisitos fixados neste
Edital.
3.10.

A pesquisa para acompanhar a situação da inscrição poderá ser feita no site www.vunesp.com.br, na página do

concurso público, a partir de 3 (três) dias úteis após o encerramento do período de inscrições. Caso seja detectada falta
de informação, o candidato deverá entrar em contato com o Disque VUNESP, pelo telefone: (11) 3874-6300, nos dias
úteis, das 8 às 20 horas.
3.11.

A apresentação dos documentos e das condições exigidas para participação no referido Concurso Público será

feita por ocasião da posse, sendo que a não apresentação implicará a anulação de todos os atos praticados pelo
candidato.
3.12.

Realizada a inscrição, o candidato que, eventualmente, necessitar alterar algum dado cadastral (nome, número

de documento de identidade, sexo, data de nascimento, endereço, etc), poderá realizar pela internet acessando o site
www.vunesp.com.br na área do candidato.
3.12.1.

As eventuais alterações cadastrais realizadas após 03 (três) dias do término do pagamento da taxa de inscrição

não serão contempladas no Edital de Convocação para a prova objetiva, mas somente para as próximas fases do
concurso.
3.12.2. O candidato que não atender ao estabelecido nos itens 3.12. e 3.12.1, deste Capítulo, deverá arcar, com as
consequências advindas de sua omissão.

4. DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
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4.1.

Não será concedida isenção da taxa de inscrição a nenhum candidato.

5. DA INSCRIÇÃO PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA

5.1.

Às pessoas com deficiência é assegurado o direito de se inscreverem neste Concurso Público, desde que as

atribuições do cargo pretendido sejam compatíveis com a deficiência que possuem, conforme estabelecido no Decreto
Federal nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, alterado pelo Decreto Federal nº 5.296, de 02 de dezembro de 2004.
5.2. Em obediência ao disposto no Decreto Federal, aos candidatos com deficiência habilitados, será reservado o
percentual de 5% (cinco por cento) das vagas existentes ou que vierem a surgir no prazo de validade do Concurso Público.
5.2.1. Os candidatos com deficiência aprovados só serão convocados quando a aplicação do percentual de reserva de
vagas (5%) sobre o número de vagas abertas para o respectivo cargo alcançar o índice mínimo igual ou superior a 0,5
vaga, ou seja, a cada fração de 20 candidatos nomeados, a 10ª vaga será destinada aos candidatos com deficiência,
obedecida a sua respectiva ordem de classificação.
5.2.

São consideradas pessoas com deficiência as que se enquadram no Artigo 4º do Decreto Federal n° 3.298, de

20 de dezembro de 1999, alterado pelo Decreto n° 5.296, de 2 de dezembro de 2004.
5.3.

Ao ser convocado, o candidato deverá submeter-se à Perícia Médica indicada pela PREFEITURA MUNICÍPIO DE

PONTAL, que confirmará de modo definitivo o enquadramento de sua situação como pessoa com deficiência e a
compatibilidade com o cargo pretendido.
5.4.1.

Será eliminado da lista de deficientes o candidato cuja deficiência assinalada na ficha de inscrição não seja

constatada na Perícia Médica, devendo constar apenas da lista de classificação geral de aprovados.
5.4.2.

Será eliminado do Concurso Público o candidato cuja deficiência assinalada na ficha de inscrição seja

incompatível com o cargo pretendido.
5.5.

A análise dos aspectos relativos ao potencial de trabalho do candidato com deficiência obedecerá ao disposto no

Decreto Federal nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, arts. 43 e 44, conforme especificado a seguir:
5.5.1.

A avaliação do potencial de trabalho do candidato com deficiência, frente às rotinas do cargo, será realizada

pela PREFEITURA MUNICÍPIO DE PONTAL ou por empresa por esta contratada.
5.5.2.

O médico responsável pela avaliação emitirá parecer observando:

a) as informações prestadas pelo candidato no ato da inscrição;
b) a natureza das atribuições e tarefas essenciais do cargo a desempenhar;
c) a viabilidade das condições de acessibilidade e as adequações do ambiente de trabalho na execução das tarefas;
d) a possibilidade de uso, pelo candidato, de equipamentos ou outros meios que habitualmente utilize; e
e) o CID e outros padrões reconhecidos nacional e internacionalmente.
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5.5.3. Não serão considerados como deficiência os distúrbios de acuidade visual passíveis de correção simples do tipo
miopia, astigmatismo, estrabismo e congêneres.
5.5.4. Fica garantida a reserva, às pessoas de visão monocular, desde que a carreira não exija aptidão plena do
candidato.
5.6. As pessoas com deficiência participarão deste Concurso Público em igualdade de condições com os demais
candidatos no que se refere ao conteúdo das provas, avaliação e critérios de aprovação, ao horário e local de aplicação
das provas e à nota mínima exigida para todos os demais candidatos.
5.7. As vagas destinadas às pessoas com deficiência que não forem providas por falta de candidatos, por reprovação no
Concurso Público ou na perícia médica, serão preenchidas pelos demais candidatos, observada a ordem geral de
classificação.
5.8. No ato da inscrição, o candidato com deficiência que necessite de tratamento diferenciado nos dias das Provas
deverá requerê-lo, indicando as condições diferenciadas de que necessita para a realização das provas.
5.9. O candidato inscrito como pessoa com deficiência deverá especificar na Ficha de Inscrição a sua deficiência.
5.10. O candidato com deficiência, Enviar a documentação comprobatória conforme os itens adiante descritos, APENAS
por meio digital (nas extensões “pdf”, “png”, “jpg” ou “jpeg”):
5.10.1. Cópia do Laudo Médico, expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses contados a partir do término das
inscrições, atestando a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da
Classificação Internacional de Doença–CID, bem como a provável causa da deficiência, inclusive para assegurar previsão
de adaptação da sua prova.
a) o candidato com deficiência visual, além do envio da documentação indicada no item 5.10.1, deverá solicitar, por
escrito, até o término das inscrições, a confecção de prova especial em braile ou ampliada, ou ainda, a necessidade da
leitura de sua prova (fiscal ledor), especificando o tipo de deficiência.
b) o candidato com deficiência auditiva, além do envio da documentação indicada no item 5.10.1, deverá solicitar, por
escrito, até o término das inscrições, a necessidade de um fiscal Intérprete de LIBRAS, nos termos da Lei nº 12.319, de 01
de setembro de 2010, ou ainda, a autorização para utilização de aparelho auricular, sujeito a inspeção e aprovação da
Comissão Multidisciplinar, com a finalidade de garantir a lisura do Concurso Público.
c) o candidato com deficiência física, além do envio da documentação indicada no item 5.10.1, deverá solicitar, por
escrito, até o término das inscrições, a necessidade de um fiscal transcritor, para auxiliar no manuseio da prova e
transcrição das respostas, ou ainda, mobiliário adaptado e/ou facilidade de acesso às salas de provas, banheiros e demais
instalações relacionadas ao Concurso Público.
d) o candidato com deficiência que necessitar de tempo adicional para a realização das provas, além do envio da
documentação indicada no item 5.10.1, deverá encaminhar solicitação, por escrito, até o término das inscrições, com
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justificativa acompanhada de parecer emitido por especialista da área de sua deficiência.
5.10.2. A comprovação da tempestividade do envio da documentação tratada no item 5.10 e seus subitens, será feita pela
data da postagem.
5.10.3. Aos deficientes visuais (amblíopes) que solicitarem prova especial Ampliada serão oferecidas provas neste
sistema, com tamanho de letra correspondente a fonte 16, 20, 24 e 28, devendo o candidato assinalar na ficha de
inscrição dentre esses tamanhos de letras o que melhor adequa a sua necessidade.
5.10.4. O candidato que não indicar o tamanho terá sua prova elaborada na fonte 24.
5.10.5.

O atendimento às condições solicitadas ficará sujeito à análise de viabilidade e razoabilidade do pedido.

5.10.6.

Na hipótese de inscrição para mais de um cargo, deverá ser encaminhada uma documentação para cada cargo,

separadamente.
5.11. O laudo médico apresentado terá validade somente para este Concurso Público e não será devolvido.
5.12. O candidato que não atender, dentro do período das inscrições, aos dispositivos mencionados nos itens 5.10. e seus
subitens, não terá a condição especial atendida e não será considerado pessoa com deficiência, seja qual for o motivo
alegado.
5.13. Serão publicados os respectivos deferimentos e indeferimentos dos candidatos que realizaram inscrições como
candidatos deficientes.
5.14. O candidato que desejar interpor recurso contra o indeferimento da solicitação para concorrer às vagas reservadas
deverá observar as regras constantes no Capítulo 12 – DOS RECURSOS.
5.15. O candidato que não preencher os campos da ficha de inscrição reservados aos candidatos com deficiência, ou não
realizar a inscrição conforme as instruções constantes deste Capítulo, não concorrerá às vagas reservadas aos deficientes
e perderá o direito a tratamento diferenciado no que se refere ao presente Concurso Público, não podendo interpor
recursos em razão da sua deficiência, seja qual for o motivo alegado.
5.16. Os candidatos, que no ato da inscrição se declararem pessoas com deficiência, se aprovados no Concurso Público,
terão seus nomes divulgados na lista geral dos aprovados e em lista especial.
5.17. A não observância, pelo candidato, de quaisquer das disposições deste Capítulo, implicará a perda do direito a ser
nomeado para as vagas reservadas aos candidatos com deficiência.
5.18. Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de regime de
dedicação parcial, licença-saúde ou aposentadoria por invalidez.

6.

ORIENTAÇÕES GERAIS PARA CONDIÇÕES ESPECIAIS, PARA O CANDIDATO QUE TENHA EXERCIDO A FUNÇÃO DE

JURADO E PARA AS CANDIDATAS LACTANTES.
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6.1. ORIENTAÇÕES GERAIS PARA AS CONDIÇÕES ESPECIAIS

6.1.1. Em caso de necessidade de condição especial (não deficientes e/ou deficientes) para realizar as provas, o candidato
deverá, durante o período de inscrição:
6.1.1.1. O candidato que necessitar de condições especiais para as provas deverá:
a) preencher o requerimento contendo: Nome Completo do(a) candidato(a), documento de identidade, especificando a
necessidade/condição especial.
b) enviar o requerimento especificando a necessidade/condição especial, o documento de identidade, APENAS por meio
digital (nas extensões “pdf”, “png”, “jpg” ou “jpeg”):
6.1.2. O atendimento às condições solicitadas ficará sujeito à análise de razoabilidade e viabilidade do pedido.
6.1.3. O candidato que não atender integralmente ao estabelecido no item 6.1.1 deste Capítulo não terá sua prova
especial preparada e/ou as condições especiais providenciadas, seja qual for o motivo alegado.
6.1.4. O candidato com deficiência deverá observar e cumprir integralmente, quando da sua inscrição, o disposto no
Capítulo 5 deste Edital.

6.2. ORIENTAÇÕES GERAIS PARA O CANDIDATO QUE TENHA EXERCIDO A FUNÇÃO DE JURADO
6.2.1. O candidato que tenha exercido a função de jurado, a partir da vigência da Lei Federal nº 11.689, de 09 de junho de
2008, deverá informar na ficha de inscrição esta condição para fins de critério de desempate, desde que
comprovadamente, tenha sido jurado nos termos do art. 440 do Código de Processo Penal – Decreto Federal 3.689, de 03
de outubro de 1941.
6.2.2. O candidato que fizer jus ao previsto no item 6.2.1. deste Capítulo deverá encaminhar, por SEDEX, à Fundação
VUNESP os documentos comprobatórios, até o 1º dia útil subsequente ao término das inscrições, fazendo constar no
envelope o que segue:
Concurso Público 01-2018: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL
Cargo:
Condição de Jurado
Rua Dona GermaineBurchard, 515
Água Branca – São Paulo – SP – CEP 05002-062
6.2.3. Para fins de comprovação, serão aceitas certidões, declarações, atestados e outros documentos públicos (original
ou cópia autenticada em cartório) emitidos pelos Juízes e Tribunais de Justiça Estaduais e Federal do País.
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6.2.4. O documento apresentado terá validade para este Concurso e não será devolvido.
6.2.5. O candidato que não atender aos itens 6.2.1 a 6.2.4. deste Capítulo não terá a sua condição de jurado reconhecida
como critério de desempate.

6.3. ORIENTAÇÕES GERAIS PARA AS CANDIDATAS LACTANTES

6.3.1. Fica assegurado às mães lactantes o direito de participarem do Concurso, nos critérios e condições estabelecidas
pelo art.227 da Constituição Federal, art. 4º da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do
Adolescente) e art. 1º e 2º da Lei nº 10.048, de 08 de novembro de 2000.
6.3.2.

A candidata que seja mãe lactante deverá encaminhar Requerimento contendo: Nome Completo da

candidata, o nome do responsável que ficará com a criança no dia da prova e documento de identidade, devendo ser
maior de 18 anos, bem como o nome da criança, por SEDEX à Fundação VUNESP, fazendo constar no envelope o que
segue:
Concurso Público 01-2018: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL
Cargo:
Solicitação de Amamentação
Rua Dona GermaineBurchard, 515
Água Branca – São Paulo – SP – CEP 05002-062
6.3.3. Nos horários previstos para amamentação, a mãe poderá retirar-se temporariamente, da sala/local em que estarão
sendo realizadas as provas, para atendimento ao seu bebê, em sala especial a ser reservada pela Coordenação.
6.3.4. Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata.
6.3.5. Para amamentação o bebê deverá permanecer no ambiente a ser determinado pela Coordenação.
6.3.6. O bebê deverá estar acompanhado somente de um adulto responsável por sua guarda (familiar ou terceiro
indicado pela candidata) e a permanência temporária desse adulto, em local apropriado, será indicada pela Coordenação
do Concurso.
6.3.7. O acompanhante receberá uma embalagem plástica para guardar seus pertences eletrônicos, telefone celular,
entre outros materiais eletrônicos, e só poderá abrir a embalagem plástica fora do prédio.
6.3.8. A candidata durante o período de amamentação, será acompanhada por uma fiscal da Fundação VUNESP, sem a
presença do responsável pela guarda da criança que garantirá que sua conduta esteja de acordo com os termos e
condições deste Edital.

6.4. ORIENTAÇÕES GERAIS PARA O USO DO NOME SOCIAL
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6.4.1. Será assegurado pelo Decreto Estadual nº 55.588, de 17 de março de 2010 o uso do nome social, para tanto, em
caso de necessidade de tratamento do nome social o(a) candidato(a) deverá, durante o período de inscrição, encaminhar
Requerimento contendo Nome Civil Completo do(a) candidato(a), documento de identidade e o nome social que deverá
ser utilizado para tratamento, por SEDEX, fazendo constar no envelope conforme segue:
Concurso Público 01-2018: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL
Cargo:
Solicitação de Tratamento do Nome Social
Rua Dona GermaineBurchard, 515
Água Branca – São Paulo – SP – CEP 05002-062
Utilizar Nome Social

( ) Não

( ) Sim

Nome Social (nome que deseja ser chamado): ________________________________________
Atenção: Nome social é a designação pela qual a pessoa travesti ou transexual se identifica e é socialmente reconhecida,
de acordo com o Decreto 8727/16. Para tanto, as consultas e a divulgação de resultados serão feitas pelo Nome Social.

7. DAS PROVAS

7.1. A prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, visa avaliar o grau de conhecimento teórico do candidato
necessário ao desempenho do cargo.
7.2. A prova objetiva será composta de questões de múltipla escolha com 04 (quatro) e 05 (cinco) alternativas cada uma,
sendo apenas uma alternativa correta. A prova objetiva será elaborada de acordo com o conteúdo programático do
ANEXO II deste Edital e as questões serão distribuídas conforme segue:

CARGO

Fiscal de Serviços “C”

PROVA

Prova Objetiva
Conhecimentos Gerais
Língua Portuguesa
Matemática

11
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Prova Objetiva
Conhecimentos Gerais
Auxiliar de Cuidador Social
Cuidador Social
Educador Social

Escriturário “C”

Motorista de Ambulância

Técnico de Enfermagem
Técnico de Enfermagem - SAMU

Língua Portuguesa
Matemática
Noções de Informática

15
10
05

Conhecimentos Específicos
Conhecimentos Específicos

20

Prova Objetiva
Conhecimentos Gerais
Língua Portuguesa
Matemática
Noções de Informática

20
20
10

Prova Objetiva
Conhecimentos Gerais
Língua Portuguesa
Matemática

15
15

Conhecimentos Específicos
Conhecimentos Específicos
2ª Fase
Prova Prática

20

Prova Objetiva
Conhecimentos Gerais
Língua Portuguesa
Matemática
Noções de Informática
Conhecimentos Específicos
Conhecimentos Específicos
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Assistente Social
Contador
Enfermeiro – Programa Saúde da
Família

Prova Objetiva
Conhecimentos Gerais
Língua Portuguesa
Matemática
Noções de Informática

Fonoaudiólogo
Nutricionista
Psicólogo

Procurador

Conhecimentos Específicos
Conhecimentos Específicos

1ª Fase
Prova Objetiva
Conhecimentos Específicos
Conhecimentos Específicos
2ª Fase
Prova Prático Profissional
Peça Processual

15
10
05
05
30

60

01

7.3. Para os cargos com Ensino Fundamental Incompleto e Ensino Médio as provas objetivas terão duração de 3 (três)
horas;
7.4. Para os cargos com Ensino Superior as provas objetivas terão duração de 3 horas e 30 minutos (três horas e trinta
minutos).
7.5. Para o cargo de Procurador Jurídico a Prova Prático-Profissional terá duração de 02 (duas) horas e será aplicada no
período da tarde.
7.6. A Prova Prático-Profissional de caráter eliminatório e classificatório destina-se avaliar o domínio do conhecimento
jurídico e da prática processual, o desenvolvimento do tema na estrutura proposta, a adequação da linguagem, a
articulação do raciocínio jurídico e a capacidade de argumentação, de acordo com o conteúdo programático constante no
Anexo II deste Edital.
7.7. A Prova Prática de caráter eliminatório e classificatório, visa avaliar o candidato no que diz respeito aos
conhecimentos e habilidades pertinentes a cada cargo, adequação de atitudes, postura e habilidades do candidato.
8. DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS

13

MUNICÍPIO DE PONTAL
RUA GUILHERME SILVA n°. 337 – CENTRO – FONE (16) 3953-9999 – FAX (16) 3953-2699
CEP 14.180-000 – PONTAL – SP – CNPJ n°. 45.352.267/0001-86

8.1. As provas serão realizadas na cidade de PONTAL.
8.1.1. Caso haja impossibilidade de aplicação das provas na cidade de PONTAL, por qualquer que seja o motivo, a
Fundação VUNESP poderá aplicá-las em municípios vizinhos, não assumindo qualquer tipo de responsabilidade quanto às
eventuais despesas dos candidatos.
8.2. A confirmação da data e informações sobre o local, horário e sala/turma para a realização das provas, deverão ser
acompanhadas pelo candidato por meio de Edital de Convocação a ser publicado no Diário Oficial do Município de
PONTAL (http://www.pontal.sp.gov.br).
8.2.1. O candidato poderá ainda, como subsídio:
- consultar os sites da PREFEITURA MUNICIPAL

DE PONTAL – www.pontal.sp.gov.br e da Fundação VUNESP –

www.vunesp.com.br, na página do Concurso, ou;
- contatar o Disque VUNESP, em dias úteis, de segunda-feira a sábado, das 8 às 20 horas, não podendo ser alegada
qualquer espécie de desconhecimento.
8.2.2. 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.
8.2.3. Ocorrendo o caso constante no subitem 8.2.2., deste Capítulo, poderá o candidato participar do Concurso Público e
realizar a(s) prova(s) se apresentar o respectivo comprovante de pagamento da taxa de inscrição, efetuado nos moldes
previstos neste Edital, devendo, para tanto, preencher, datar e assinar, no dia da(s) prova(s), formulário específico.
8.2.3.1. A inclusão de que trata o subitem 8.2.3., deste Capítulo, será realizada de forma condicional, sujeita à posterior
verificação da regularidade da referida inscrição.
8.2.3.1.1. 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.
8.3. A Fundação VUNESP sugere ao candidato comparecer ao local designado para a(s) prova(s), constante do Edital de
Convocação, com antecedência mínima de 60 minutos, munido de:
a) caneta transparente preferencialmente de tinta preta, lápis preto e borracha macia; e
b) original de um dos seguintes documentos de identificação: Cédula de Identidade (RG), Carteira de Órgão ou Conselho
de Classe, Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), Certificado Militar, Carteira Nacional de Habilitação, expedida
nos termos da Lei Federal nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, Passaporte, Carteiras de Identidade expedidas pelas
Forças Armadas, Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares.
8.3.1. Somente será admitido na sala ou local de prova(s) o candidato que apresentar um dos documentos discriminados
na alínea “b” do item 8.3., deste Capítulo, no original e desde que permita, com clareza, a sua identificação.
8.3.2. O candidato que não apresentar o documento, conforme a alínea “b” do item 8.3., deste Capítulo, não fará a(s)
prova(s), sendo considerado ausente e eliminado do Concurso Público.
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8.3.3. Não serão aceitos protocolo, cópia dos documentos citados, ainda que autenticada, boletim de ocorrência ou
quaisquer outros documentos não constantes deste Edital, inclusive carteira funcional de ordem pública ou privada.
8.4. Antes de entrar na sala de provas, a Fundação VUNESP fornecerá embalagem plástica, para o acondicionamento de
objetos pessoais do candidato, inclusive de relógio de qualquer natureza e de telefone celular, ou de qualquer outro
equipamento eletrônico e/ou material de comunicação, que deverão permanecer desligados.
8.4.1. A embalagem plástica deverá permanecer lacrada e durante toda a aplicação debaixo da carteira, até o término das
suas provas e deverá ser deslacrada fora do local onde está realizando a prova.
8.4.2. O candidato, que estiver de posse de qualquer equipamento eletrônico, deverá antes do início das provas:
a) desligá-lo;
b) retirar sua bateria (se possível);
c) acondicioná-lo em embalagem específica fornecida pela Fundação VUNESP, antes do início das provas, devendo lacrar
a embalagem e mantê-la lacrada, embaixo da carteira, durante todo o tempo de realização das provas;
d) colocar também, nessa embalagem, os eventuais pertences pessoais (bonés, gorros ou similares, relógio de qualquer
natureza, protetor auricular etc);
e) esse material durante todo o período de permanência no local das provas o candidato deverá guardar na embalagem
plástica lacrada e embaixo da carteira, até a finalização da prova e saída do candidato do prédio de aplicação das provas;
f) os aparelhos eletrônicos deverão permanecer desligados e lacrados, bem como os seus alarmes desabilitados, até a
saída do candidato do prédio de aplicação das provas;
8.4.3. A Fundação VUNESP não se responsabilizará por perdas e danos ou extravios de objetos ou quaisquer outros
materiais elencados no item 8.4 deste Capítulo e recomenda que o candidato não leve nenhum desses objetos no dia da
realização da Prova.
8.5. Os portões serão fechados impreterivelmente no horário estabelecido pelo Edital de Convocação.
8.5.1. Não será admitido na sala ou no local de prova(s) o candidato que se apresentar após o fechamento dos portões.
8.6. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado, para justificar o atraso ou a ausência do candidato,
nem aplicação da(s) prova(s) fora do local, sala/turma, data e horário preestabelecidos.
8.7 O horário de início da(s) prova(s) será definido em cada sala de aplicação, após os devidos esclarecimentos sobre sua
aplicação.
8.7.1. Haverá, em cada sala de prova, cartaz/marcador de tempo para que os candidatos possam acompanhar o tempo de
prova.
8.8. O candidato não poderá ausentar-se da sala ou local de prova(s) sem o acompanhamento de um fiscal.
8.8.1. Não haverá prorrogação do tempo previsto para a aplicação da(s) prova(s) em virtude de afastamento, por
qualquer motivo, de candidato da sala ou local de prova(s).
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8.9. Em caso de necessidade de amamentação durante a(s) prova(s), a candidata deverá atender o disposto no item 6.3. e
seus subitens deste Edital, além de levar um acompanhante maior de idade, devidamente comprovada, que ficará
responsável pela criança e ficará em local reservado para tal finalidade que deverá guardar o telefone celular e os
aparelhos eletrônicos na embalagem plástica oferecida pela Coordenação.
8.9.1. A Fundação VUNESP não se responsabiliza pela criança no caso de a candidata não levar o acompanhante,
podendo, inclusive, ocasionar a sua eliminação do concurso.
8.9.2. No momento da amamentação, a candidata deverá ser acompanhada por uma fiscal, sem a presença do
responsável pela criança e sem o material de aplicação da(s) prova(s).
8.9.3. A candidata, neste momento, deverá deixar seu material de prova(s) sobre a carteira, voltado para baixo.
8.9.4. Não haverá compensação do tempo de amamentação à duração da(s) prova(s) da candidata.
8.10. Excetuada a situação prevista no item 8.9. deste Capítulo, não será permitida a permanência de qualquer
acompanhante, inclusive criança, nas dependências do local de realização da(s) prova(s), podendo ocasionar inclusive a
não participação do candidato no Concurso Público.
8.11. 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 da(s) prova(s), assim como os seus pertences
pessoais.
8.12. Não será permitida a interferência e/ou participação de outras pessoas durante a realização das provas, salvo em
caso do candidato tenha solicitado condição especial para esse fim, de acordo com o item 5.10.1 do Capítulo 5 deste
Edital, ocasião que o candidato será acompanhado por um(a) fiscal devidamente treinado.
8.13. É reservado à Fundação VUNESP, caso julgue necessário, o direito de utilizar detector de metais e/ou proceder à
identificação especial (coleta de impressão digital), durante a aplicação da(s) prova(s).
8.13.1. Na impossibilidade de o candidato realizar o procedimento de identificação especial (coleta de impressão digital),
esse deverá registrar sua assinatura, em campo predeterminado, por três vezes.
8.13.2. A autenticação digital ou assinatura do candidato visa, ainda, atender ao disposto no Capítulo – 14 – DA
NOMEAÇÃO.
8.14. O candidato que queira fazer alguma reclamação ou sugestão deverá procurar a sala de coordenação no local em
que estiver prestando a(s) prova(s).
8.15. Será excluído do Concurso Público o candidato que:
a) não comparecer à(s) prova(s), ou quaisquer das etapas, conforme Convocação publicada no Diário Oficial do Município
de PONTAL (http://www.pontal.sp.gov.br) divulgada, como subsídio, nos sites do PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL –
www.pontal.sp.gov.br e da Fundação VUNESP - www.vunesp.com.br, na página do Concurso Público, seja qual for o
motivo alegado.
b) apresentar-se fora de local, sala/ turma, data e/ou do horário estabelecidos na Convocação;
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c) não apresentar o documento de identificação conforme previsto neste Edital;
d) ausentar-se, durante o processo, da sala ou do local de prova(s) sem o acompanhamento de um fiscal;
e) estiver, durante a aplicação da(s) prova(s), fazendo uso de calculadora, relógio de qualquer natureza e/ou agenda
eletrônica ou similar;
f) estiver, portando, após o início da(s) prova(s), qualquer equipamento eletrônico e/ou sonoro e/ou de comunicação
ligados ou desligados, e que não tenha atendido ao item 8.4. e seus subitens, deste Capítulo.
g) for surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente ou por escrito, bem como fazendo
uso de material não permitido para a realização da(s) prova(s);
h) lançar meios ilícitos para a realização da(s) prova(s);
i) não devolver ao fiscal qualquer material de aplicação da(s) prova(s), fornecido pela Fundação VUNESP;
j) estiver portando arma, ainda que possua o respectivo porte;
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 da(s) prova(s);
n) retirar-se do local de prova(s) antes de decorrido o tempo mínimo de permanência;
o) fizer anotação relativo as suas respostas em qualquer material que não fornecido pela Fundação VUNESP, ou copiar a
questão, em parte ou completa, na folha de identificação da carteira, rascunho ou qualquer outro papel;
8.16. Motivarão a eliminação do candidato do concurso, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, a burla ou a tentativa
de burla a quaisquer das normas definidas neste Edital ou a outras relativas ao certame, aos comunicados, às instruções
ao candidato constantes da prova/avaliação.

DA PROVA OBJETIVA

8.17. A prova objetiva, para todos os cargos, está prevista sua realização em 29 de julho de 2018 de 2018.
8.17.1. Para a prestação da prova, o candidato deverá observar, total e atentamente, os itens 8.1. a 8.16. e seus subitens
deste Capítulo, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.
8.18. No ato da realização da prova, o candidato receberá a folha de respostas e o caderno de questões.
8.18.1. Em hipótese alguma, haverá substituição da folha de respostas por erro do candidato.
8.18.2. 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.
8.18.3. A folha de respostas, cujo preenchimento é de responsabilidade do candidato, é o único documento válido para a
correção eletrônica e deverá ser entregue, no final da prova, ao fiscal de sala, juntamente com o caderno de questões da
prova objetiva.
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8.18.4. O candidato deverá transcrever as respostas para a folha de respostas, com caneta de tinta preta, bem como
assinalar no campo apropriado.
8.18.4.1. 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 da digitalização.
8.18.5. O candidato que tenha solicitado à Fundação VUNESP fiscal transcritor deverá indicar os alvéolos a serem
preenchidos pelo fiscal designado para tal finalidade.
8.18.6. 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.
8.18.7. Não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às respostas ou à assinatura, sob pena de acarretar
prejuízo ao desempenho do candidato.
8.18.8. 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.
8.18.9. O candidato somente poderá retirar-se do local de aplicação da prova depois de transcorrido o tempo de 75%
(setenta e cinco por cento) da duração da prova, levando consigo somente o material fornecido para conferência do
gabarito da prova realizada.
8.18.10. O caderno de questões da prova objetiva e a folha de respostas deverão ser entregues ao fiscal de sala, ao final
da prova.
8.18.11. 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 dele entregue sua prova, e somente poderão sair juntos do recinto após a assinatura
do termo respectivo.
8.18.12. Os responsáveis pela aplicação das provas não emitirão esclarecimentos a respeito das questões formuladas, da
inteligência (do entendimento) de seu enunciado ou da forma de respondê-las.
8.18.13. 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 do Concurso Público, a partir das 10 horas
do 1º dia útil subsequente ao da aplicação.
8.18.14. O gabarito oficial da prova objetiva será publicado no Diário Oficial do Município de PONTAL
(http://www.pontal.sp.gov.br) e divulgado, como subsídio, nos sites da PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL –
www.pontal.sp.gov.br e da Fundação VUNESP - www.vunesp.com.br - na página do Concurso Público, a partir das 10
horas do 2º dia útil subsequente ao da aplicação, não podendo ser alegado qualquer espécie de desconhecimento.

DA REALIZAÇÃO DA PROVA PRÁTICO PROFISSIONAL - PROCURADOR JURÍDICO
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8.19. A prova prático-profissional (peça processual) será aplicada no mesmo dia da realização da prova objetiva no
período da tarde, devendo o candidato observar, total e atentamente, os itens anteriores e posteriores deste Capítulo no
que couber, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.
8.19.1. O candidato receberá o caderno pré-identificado e deverá conferir seu nome, número do documento, cargo e
assinar no local reservado.
8.20. Para a realização da prova prático-profissional, o candidato não poderá fazer uso de qualquer material de consulta
que não o fornecido pela Vunesp.
8.21. É vedado o uso de corretor de texto, de caneta marca-texto ou de qualquer outro material que possa identificar a
prova sob pena de atribuição de nota zero à prova prático-profissional e a consequente eliminação do candidato do
concurso.
8.22. A prova prático-profissional deverá ser manuscrita, em letra legível, com caneta de tinta de cor preta. O uso de
caneta de tinta de outra cor ou de lápis no espaço destinado ao texto definitivo acarretará a atribuição de nota zero à
prova.
8.22.1. 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 a nitidez do texto poderá ficar prejudicada
ao se digitalizar a resposta para a correção.
8.23. Não será permitida a interferência e/ou participação de outras pessoas, salvo em caso de candidato que tenha
solicitado fiscal transcritor. Nesse caso, o candidato deverá ditar o texto, especificando oralmente a grafia das palavras e
os sinais gráficos de acentuação e pontuação, para o fiscal designado pela Fundação VUNESP.
8.24. Não será admitido o uso de qualquer outra folha de papel - para rascunho ou como parte ou resposta definitiva
diversa das existentes no caderno. Para tanto, o candidato deverá atentar para os espaços específicos destinados para
rascunho e para resposta definitiva, a fim de que não seja prejudicado.
8.25. Os campos reservados para as respostas definitivas serão os únicos válidos para a avaliação da prova. Os campos
reservados para rascunho são de preenchimento facultativo e não serão considerados para avaliação.
825.1. Em hipótese alguma, haverá substituição do caderno de prova por erro do candidato.
8.26. O candidato deverá observar, atentamente, os termos das instruções contidas na capa do caderno, não podendo ser
alegada qualquer espécie de desconhecimento.
8.27. Ao final da prova, o candidato deverá entregar o caderno completo ao fiscal da sala. Será atribuída nota zero à
prova cujo caderno não estiver completo.
8.27.1. Após o término do prazo previsto para a duração das provas, não será concedido tempo adicional para o
candidato continuar procedendo a transcrição da resposta.
8.28. O candidato somente poderá retirar-se da sala de aplicação da prova depois de transcorrido o tempo de 75% da
duração da prova prático-profissional, não podendo levar o material fornecido pela Fundação VUNESP.
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8.29. Deverão permanecer em cada uma das salas de provas os 3 (três) últimos candidatos, até que o último deles
entregue sua prova, assinando termo respectivo.

DA REALIZAÇÃO DA PROVA PRÁTICA MOTORISTA DE AMBULÂNCIA

8.30. A convocação para a prova prática, para o cargo de Motorista de Ambulância, será publicada oportunamente no
Diário Oficial e divulgada, como subsídio, nos sites da PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL e da Fundação VUNESP
devendo o candidato observar, total e atentamente, o disposto nos itens e seus subitens, deste Capítulo, sendo de
responsabilidade do candidato o acompanhamento, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.
8.30.1. Para a prestação da prova prática para o cargo de Motorista de Ambulância, o candidato deverá levar documento
de identidade, conforme a alínea “b” do item 8.3 deste Edital e a CNH conforme a categoria exigida no Capítulo 1 - DO
CONCURSO PÚBLICO, TABELA I-CARGO, VAGAS, REMUNERAÇÃO INICIAL / CARGA HORÁRIA E REQUISITOS MÍNIMOS
EXIGIDOS, conforme o cargo, dentro do prazo de validade, fazendo uso de óculos, ou lentes de contato, quando houver a
exigência na CNH.
8.30.2. A CNH não pode estar plastificada ou dilacerada.
8.31. A prova acontecerá em data, horário/turma, sala e local preestabelecidos, conforme item 8.30. deste Capítulo.
8.32. Serão convocados para realizar a prova prática os candidatos mais bem classificados na prova objetiva mais os
empatados na classificação conforme adiante:

CARGO

CONVOCADOS

Motorista de Ambulância

Ampla concorrência

Especial

25
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8.33. Para o cargo de Motorista de Ambulância, a prova prática será realizada tendo em vista o Anexo I – ATRIBUIÇÕES
DOS CARGOS e conteúdo de Conhecimentos Específicos, constante do Anexo II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO e avaliará
o candidato individualmente, no que diz respeito aos conhecimentos e habilidades pertinentes a cada cargo, adequação
de atitudes, postura e habilidades do candidato, conforme o que lhe for solicitado.
8.34 A prova prática para o cargo de Motorista de Ambulância, além do contido no item 8.32, será composta por um
percurso com duração de, aproximadamente, 20 (vinte) minutos. Esse percurso objetiva aferir a experiência, adequação
de atitudes, zelo com o veículo, postura e habilidades do candidato em dirigir, na cidade ou na estrada, de acordo com o
itinerário preestabelecido.
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8.26. O candidato que não apresentar um dos documentos conforme a alínea “b” do item 8.30. deste Capítulo e, a CNH,
quando este documento for pré-requisito, não realizará a prova prática, sendo considerado ausente e eliminado deste
Concurso Público.
8.27. Nenhum candidato poderá retirar-se do local da prova prática sem autorização expressa do responsável pela
aplicação.
8.28. 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.

9. DO JULGAMENTO DAS PROVAS

Da Prova Objetiva
9.1.

A Prova Objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos.

9.1.1. Na avaliação e correção da Prova Objetiva será utilizado o Escore Bruto.
9.2.

O Escore Bruto corresponde ao número de acertos que o candidato obtém na prova.

9.2.1.

Para se chegar ao total de pontos o candidato deverá dividir 100 (cem) pelo número de questões da prova, e

multiplicar pelo número de questões acertadas.
9.2.2.

O cálculo final será igual ao total de pontos do candidato na Prova Objetiva.

9.3. Será considerado habilitado na Prova Objetiva o candidato que obtiver total de pontos igual ou superior a 50
(cinquenta).
9.4.

O candidato não habilitado na Prova Objetiva será eliminado do Concurso Público.

Da Prova Prático Profissional
9.5. Na correção da Prova Prático-Profissional serão analisados o conhecimento técnico e a capacidade teórico-prática do
candidato em desenvolver a peça apresentada com clareza, coerência e objetividade. Serão avaliadas, ainda, a
organização do texto, a análise e síntese dos fatos examinados, a adequação de legislação, assim como a correção
gramatical. Serão levados em conta o raciocínio jurídico, a fundamentação e a sua consistência, a capacidade de
interpretação e exposição e a técnica profissional demonstrada.
9.6. Serão corrigidas a prova prático-profissional os candidatos mais bem classificados, na prova objetiva conforme tabela
a seguir:
Quantidade das provas a serem avaliadas
Candidatos Deficientes Convocados
Ampla Concorrência
100 mais os empatados na última
20 mais os empatados na última
classificação
classificação
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9.6.1. Os demais serão excluídos do Concurso.
9.7. O valor da prova prático-profissional (peça processual) será de 20 (vinte) pontos, onde a pontuação mínima
necessária para aprovação será de 10 (dez) pontos, sendo que o candidato que não obtiver a pontuação mínima
necessária será excluído do Concurso.
9.8. Será atribuída nota 0 (zero) à prova que:
a) fugir ao tema proposto;
b) apresentar peça jurídica inadequada ao tema ou ao caso proposto;
c) fazer o incorreto endereçamento;
d) apresentar nome, rubrica, assinatura, sinal, marca ou informação não pertinente ao solicitado na proposta da peça
processual que possa permitir a identificação do candidato;
e) apresentar sinais de uso de corretor de texto ou de caneta marca-texto;
f) estiver faltando folhas;
g) estiver em branco;
h) apresentar textos sob forma não articulada verbalmente (apenas com desenhos, números e palavras soltas ou em
versos) ou não for redigida em português;
i) for escrita a lápis ou com caneta de tinta de cor diferente de preta, em parte ou em sua totalidade;
j) apresentar letra ilegível e/ou incompreensível;
k) apresentar o texto definitivo fora do espaço reservado para tal;
l) fazer uso de simples cópia do texto base apresentado ou trazer fatos estranhos às informações fornecidas na proposta.
9.9. Será considerado como não-escrito o texto ou trecho de texto que:
a) estiver rasurado;
b) for ilegível ou incompreensível;
c) for escrito em língua diferente da portuguesa;
d) for escrito fora do espaço destinado ao texto definitivo.

Da Prova Prática
9.9. A prova prática – de caráter eliminatório e classificatório – será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos.
9.10. Será considerado habilitado na prova prática o candidato que obtiver nota igual ou superior a 50 (cinquenta)
pontos.
9.11. O candidato não convocado ou não habilitado na prova prática será excluído deste Concurso Público.
10. DA PONTUAÇÃO FINAL
10.1. A pontuação final dos candidatos habilitados corresponderá à nota obtida na prova objetiva para os cargos com
apenas 1ª fase.
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10.2. A pontuação final dos candidatos habilitados corresponderá à nota obtida na prova objetiva, mais a nota a prova
prática profissional para o cargo de Procurador.
10.3. A pontuação final dos candidatos habilitados corresponderá à nota obtida na prova objetiva, mais a nota a prova
prática para o cargo de Motorista de Ambulância.

11. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE E DA CLASSIFICAÇÃO FINAL
11.1. Os candidatos aprovados serão classificados, por cargo, por ordem decrescente da pontuação final.
11.2. Na hipótese de igualdade na pontuação, serão aplicados, sucessivamente, os critérios de desempate adiante
definidos:

- Cargo: Fiscal de Serviço C
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 nas questões de Língua Portuguesa;
c) que obtiver maior pontuação nas questões de Matemática;
d) que tiver exercido a função de jurado nos termos da Lei Federal nº 11.689/2008;
e) mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos.

- Cargos: Auxiliar de Cuidador Social , Cuidador Social e Educador Social
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 nas questões de Língua Portuguesa;
c) que obtiver maior pontuação nas questões de Matemática;
d) que obtiver maior pontuação nas questões de Conhecimentos Específicos;
e) que tiver exercido a função de jurado nos termos da Lei Federal nº 11.689/2008;
f) mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos.

- Cargo: Escriturário C
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 nas questões de Conhecimentos Específicos
c) que obtiver maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa;
d) que obtiver maior pontuação nas questões de Matemática;
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e) que obtiver maior pontuação nas questões de Noções de Informática;
f) que tiver exercido a função de jurado nos termos da Lei Federal nº 11.689/2008;
g) mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos.

Cargo: Motorista de Ambulância
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 nas questões de Conhecimentos Específicos;
c) que obtiver maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa;
d) que obtiver maior pontuação nas questões de Matemática;
e) maior pontuação na prova prática;
f) que tiver exercido a função de jurado nos termos da Lei Federal nº 11.689/2008;
g) mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos.

Cargos: Técnico de Enfermagem e Técnico de Enfermagem - SAMU
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 nas questões de Língua Portuguesa;
c) que obtiver maior pontuação nas questões de Matemática;
d) que obtiver maior pontuação nas questões de Noções de Informática;
e) que obtiver maior pontuação nas questões de Conhecimentos Específicos;
f) que tiver exercido a função de jurado nos termos da Lei Federal nº 11.689/2008;
g) mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos.

Cargos: Assistente Social, Contador, Enfermeiro - Programa Saúde da Família, Fonoaudiólogo, Nutricionista e Psicólogo.
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 nas questões de Língua Portuguesa;
c) que obtiver maior pontuação nas questões de Matemática;
d) que obtiver maior pontuação nas questões de Noções de Informática;
e) que obtiver maior pontuação nas questões de Conhecimentos Específicos;
f) que tiver exercido a função de jurado nos termos da Lei Federal nº 11.689/2008;
g) mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos.
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Cargo: 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 nas questões de Conhecimentos Específicos;
c) que obtiver maior pontuação na Prova Prático-Profissional;
d) que tiver exercido a função de jurado nos termos da Lei Federal nº 11.689/2008;
e) mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos.

11.2.1. Persistindo, ainda, o empate, poderá haver sorteio na presença dos candidatos envolvidos.
11.3. Os candidatos classificados serão enumerados, por cargo, em duas listas, sendo:
a) lista geral: contendo todos os classificados, inclusive os candidatos com deficiência;
b) lista especial: contendo somente os candidatos com deficiência classificados.
11.3.1. Não ocorrendo inscrição no Concurso Público ou classificação de candidatos com deficiência, será elaborada
somente a Lista de Classificação Geral.

12. DOS RECURSOS

12.1. O prazo para interposição de recurso será de 3 (três) dias úteis, contados a partir da data da divulgação ou do fato
que lhe deu origem.
12.2. Em caso de interposição de recurso contra o resultado da condição de pessoa com deficiência, a isenção da taxa de
inscrição, o gabarito da prova objetiva ou dos resultados das provas, o candidato deverá utilizar o link específico do
Concurso, no site www.vunesp.com.br, na página específica do Concurso Público, e seguir as instruções ali contidas.
12.2.1. Não será aceito e conhecido recurso interposto pelos Correios, por meio de fax, e-mail, ou qualquer outro meio
além do previsto neste Edital, ou, ainda, fora do prazo estabelecido neste Edital.
12.3. Quando o recurso se referir ao gabarito da prova objetiva, deverá ser elaborado de forma individualizada, ou seja, 1
(um) recurso para cada questão e a decisão será tomada mediante parecer técnico da Banca Examinadora.
12.3.1. 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.
12.3.2. No caso de recurso interposto dentro das especificações, poderá haver, eventualmente, alteração de nota,
habilitação e/ou classificação inicial obtida pelos candidatos para uma nota e/ou classificação superior ou inferior, bem
como poderá ocorrer a habilitação ou a desclassificação de candidatos.
12.3.3. A pontuação relativa à(s) questão(ões) anulada(s) será atribuída a todos os candidatos presentes na prova.
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12.3.4. A decisão do deferimento ou indeferimento de recurso contra os pedidos de inscrição na condição de candidato
com deficiência, contra o gabarito e o resultado das diversas etapas do Concurso Público será publicada, oficialmente, no
Diário Oficial do Município de PONTAL (http://www.pontal.sp.gov.br/) e divulgada, como subsídio, nos sites da
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL – www.pontal.sp.gov.br e da Fundação VUNESP – www.vunesp.com.br, na página
do Concurso Público.
12.4. No caso de recurso em pendência à época da realização de alguma das etapas do Concurso Público, o candidato
poderá participar condicionalmente da etapa seguinte.
12.5. A Banca Examinadora constitui última instância para os recursos, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual
não caberão recursos adicionais.
12.6. O recurso interposto fora da forma e dos prazos estipulados neste Edital não será conhecido, bem como não será
conhecido aquele que não apresentar fundamentação e embasamento, ou aquele que não atender às instruções
constantes do “link” Recursos, na página específica do Concurso Público.
12.7. Não serão aceitos pedidos de revisão de recurso e/ou recurso de recurso e/ou pedido de reconsideração.
12.8. Somente serão considerados os recursos interpostos para a fase a que se referem e no prazo estipulado, não sendo
aceito, portanto, recursos interpostos em prazo destinado a evento diverso daquele em andamento.
12.9. O candidato que não interpuser recurso no prazo mencionado será responsável pelas consequências advindas de
sua omissão.
12.10. A interposição de recursos não obsta o regular andamento das demais fases deste Concurso Público.
12.11. Quando da publicação do resultado das provas, serão disponibilizados os espelhos das folhas definitivas de
respostas das provas escritas e das planilhas de avaliação das provas práticas, bem como a grade de correção da prova
prático-profissional.
12.11.1. Encerrados os respectivos períodos de interposição de recurso, os espelhos das folhas definitivas de respostas
das provas escritas e das planilhas de avaliação das provas práticas não estarão mais acessíveis.

13. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL

13.1. Adotados todos os critérios de desempate os candidatos classificados serão enumerados, por cargo, em duas listas,
sendo:
a) lista geral: contendo todos os classificados, inclusive os candidatos com deficiência;
b) lista especial: contendo somente os candidatos com deficiência classificados.
13.2. Não ocorrendo inscrição no Concurso Público ou classificação de candidatos com deficiência, será elaborada
somente a Lista de Classificação Geral.
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14. DA NOMEAÇÃO

14.1. A nomeação dos candidatos obedecerá rigorosamente à ordem de classificação dos candidatos aprovados,
observada, sempre, a necessidade da PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL.
14.1.1 A aprovação e a classificação final geram, para o candidato, apenas a expectativa de direito à nomeação.
14.1.2. APREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL reserva-se o direito de proceder às nomeações em número que atenda ao
interesse e às necessidades do serviço, dentro do prazo de validade do Concurso Público.
14.2. Os candidatos empossados estarão sujeitos ao estágio probatório, conforme dispõe o artigo 41 da Constituição
Federal.
14.3. A nomeação será realizada através de publicação de Portaria de Nomeação no Diário Oficial do Município de
PONTAL (http://www.pontal.sp.gov.br/), devendo os candidatos comparecer à PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL para
tomar a ciência da mesma.
14.4. A partir da nomeação citada no item 14.3., os candidatos terão o prazo máximo de 30 (trinta) dias para
apresentação dos documentos (original e cópia simples) discriminados a seguir:
- Exame Médico admissional, que será agendado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL, quando da apresentação do
candidato;
- Carteira de Trabalho e Previdência Social;
- Certidão de Nascimento ou Casamento;
- Título de Eleitor e Comprovante de votação na última eleição ou Certidão de Quitação Eleitoral;
- Certificado de Reservista ou Dispensa de Incorporação, quando do sexo masculino;
- Cédula de Identidade – RG ou RNE;
- 02 (duas) fotos 3x4 iguais, recentes e com fundo branco;
- Pesquisa do PIS/PASEP (PIS-Caixa Econ. Federal – PASEP-Banco do Brasil);
- Cadastro de Pessoa Física – CPF e Situação cadastral do CPF;
- Comprovantes de escolaridade requeridos pelo cargo;
- Comprovante do Registro no Conselho da categoria (ex.: CRC, CRQ, OAB etc.), para profissões regulamentadas;
- Certidão de Nascimento dos filhos (menores de 14 anos que não exerçam atividade remunerada e que não tenham
renda própria), inválidos/mentalmente incapazes;
- CNH (quando exigido como requisito para o cargo);
- Atestado de Antecedentes Criminais (Estadual);
- Declaração de não acumulação de cargo público; ou declaração de acumulação de cargo público, do órgão oficial com
respectiva carga horária, função e dias trabalhados, sujeita a análise pelo setor jurídico;
- Declaração de bens e/ou IRPF (se tiver declarado);
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- Conta salário no Banco Caixa Econômica Federal, caso não tiver, será entregue uma carta de abertura de conta;
- Não ter sido condenado por crimes contra a Administração Pública ou por improbidade administrativa;
- Declaração de que não é aposentado, ou caso seja, documentos comprobatórios da concessão da aposentadoria para
análise.
14.5. Caso haja necessidade, a PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL poderá solicitar outros documentos
complementares.
14.6. Os candidatos nomeados serão submetidos a exame médico, que avaliará sua capacidade física e mental no
desempenho das tarefas pertinentes ao cargo a que concorrem.
14.6.1. O exame médico compreenderá a realização de Exames Básicos (e Complementares, se necessário), Exames
específicos da função e Avaliação Clínica, os quais serão realizados por médicos do Serviço Municipal de Saúde do
Trabalhador da PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL ou por empresa por esta contratada.
14.7. O candidato nomeado que não comprovar os requisitos mínimos não poderá ser empossado no cargo.
14.8. Não serão aceitos, no ato de posse, protocolos ou cópias simples dos documentos exigidos. As cópias somente
serão aceitas se estiverem acompanhadas do original, ou, se estiverem autenticadas.
14.9. No caso de desistência do candidato selecionado, quando convocado para uma vaga, o fato será formalizado pelo
mesmo através de Declaração de Desistência.
14.9.1. O não comparecimento do candidato no prazo previsto e sem que haja a sua manifestação por escrito ou a falta
de apresentação dos documentos elencados implicarão na impossibilidade de aproveitamento do candidato habilitado no
Concurso Público, convocando-se o próximo candidato habilitado.
14.9.2. Não haverá convocação por telefone ou e-mail, já que as NOMEAÇÕES dos candidatos serão publicadas
exclusivamente no Diário Oficial do Município de PONTAL (http://www.pontal.sp.gov.br/) e através de correspondência
registrada encaminhada através dos correios ao endereço indicado pelo candidato no momento da inscrição, sendo
obrigação do candidato classificado acompanhar as publicações durante a validade do Concurso Público e recepcionar as
correspondências recebidas no endereço indicado, não lhe cabendo qualquer reclamação posterior.
14.9.3. A inexatidão das informações e/ou irregularidades de documentos, mesmo que verificadas posteriormente,
acarretarão a nulidade da contratação, sem prejuízo das medidas de ordem administrativa, civil e criminal.
14.9.4. O candidato que não atender à convocação no local determinado pela PREFEITURA DO MUNÍCIPIO DE PONTAL,
ou atendê‐la, mas recusar‐se ao preenchimento de vaga, será excluído do Concurso Público. Na impossibilidade do
candidato para fazer admissão ou comparecer no dia da ciência da convocação, esta pessoa poderá fazer uma procuração
com firma reconhecida e autenticada.
14.9.5. Não poderá tomar posse o candidato habilitado que fizer, em qualquer documento, declaração falsa, inexata e
não possuir os requisitos mínimos exigidos no Edital.
15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
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15.1.

Todos os editais, convocações, avisos, resultados e outras informações referentes exclusivamente às etapas do

presente Concurso Público, serão publicados no Diário Oficial do Município de PONTAL (http://www.pontal.sp.gov.br)
sendo de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento destas publicações, não sendo aceita a alegação de
desconhecimento das normas do certame.
15.2.

Serão divulgados resultados dos candidatos que lograrem classificação no Concurso Público.

15.2.1. Os resultados dos candidatos não classificados, a divulgação será realizada contendo apenas o número de
inscrição, número do documento e total de pontos.
15.3.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL e a Fundação VUNESP se eximem das despesas com viagens e estadia

dos candidatos em quaisquer das fases do Concurso Público.
15.4.

A aprovação no Concurso Público não gera direito à nomeação, mas esta, quando se fizer, respeitará a ordem de

classificação final.
15.5.

A inexatidão das afirmativas e/ou irregularidades dos documentos apresentados pelo candidato, mesmo que

verificadas a qualquer tempo, em especial na ocasião da posse, acarretarão a nulidade da inscrição e desqualificação do
candidato, com todas as suas decorrências, sem prejuízo de medidas de ordem administrativa, civil e criminal.
15.6.

Caberá à PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL a homologação dos resultados finais do Concurso Público.

15.7.

Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos enquanto não consumada

a providência ou evento que lhe disser respeito, até a data da respectiva providência ou evento, circunstância que será
mencionada em Edital ou aviso a ser publicado no Diário Oficial do Município de Pontal (http://www.pontal.sp.gov.br),
bem como divulgado na Internet, nos endereços eletrônicos www.vunesp.com.br.
15.8.

O candidato se obriga a manter atualizado o seu endereço no site da Fundação VUNESP, até a data de

publicação da homologação dos resultados.
15.9.

As despesas relativas à participação do candidato no Concurso Público e à apresentação para posse e exercício

correrão às expensas do próprio candidato.
15.10. A PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL, por decisão motivada e justificada, poderá revogar ou anular o presente
Concurso Público, no todo ou em parte, bem como alterar os quantitativos de vagas constantes na Tabela I, do Capítulo 1
deste Edital.
15.11.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL e a Fundação VUNESP não se responsabilizam por quaisquer cursos,

textos, apostilas e outras publicações referentes a este Concurso Público.
15.12.

Todos os cálculos de notas descritos neste Edital serão realizados com duas casas decimais, arredondando-se

para cima sempre que a terceira casa decimal for maior ou igual a cinco.
15.13.

A legislação indicada no ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO inclui eventuais alterações posteriores, ainda

que não expressamente mencionadas. Considerar-se-á, para efeito de aplicação e correção das provas, a legislação
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vigente até a data de publicação deste Edital.
15.14.

Não serão admitidas inscrições de candidatos que possuam com qualquer dos membros da Fundação Vunesp

contratada para aplicação e correção do presente certame a relação de parentesco definida e prevista nos artigos 1591 a
1595 do Código Civil, valorizando-se assim os princípios de moralidade e impessoalidade que devem nortear a
Administração Pública. Constatada a tempo será a inscrição indeferida pela Comissão Organizadora e, posterior à
homologação será o candidato eliminado do Concurso Público, sem prejuízo de responsabilidade civil, penal e
administrativa.
15.15.

A realização do Concurso Público, que engloba as atividades de inscrição, elaboração, aplicação e correção das

provas e processamento de resultados, será feita sob exclusiva responsabilidade da Fundação VUNESP, não havendo, a
participação de recursos humanos da PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL nessas etapas.
15.16.

Os casos omissos serão resolvidos pela FUNDAÇÃO VUNESP.

15.17.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL não emitirá declaração de aprovação no Concurso, servindo a própria

publicação no Diário Oficial do Município de PONTAL (http://www.pontal.sp.gov.br/) como documento hábil para fins de
comprovação da aprovação.
15.18.

O Concurso Público, atendendo aos interesses da Administração, poderá ser homologado parcialmente, após a

conclusão das etapas pertinentes.
15.19.

Toda menção a horário neste Edital e em outros atos dele decorrentes terá como referência o horário oficial

de Brasília – DF.
15.20.

O não atendimento pelo candidato a qualquer tempo, de qualquer das condições estabelecidas neste Edital,

implicará em sua eliminação do Concurso Público.
16.

Durante a realização de qualquer prova/fase e/ou em nenhuma das etapas deste Concurso Público 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 ao 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 do Concurso Público, caberá à Fundação VUNESP e, somente a ela, a realização,
o uso e a guarda de todo e qualquer material produzido.
E, para que ninguém possa alegar desconhecimento é expedido o presente Edital de Abertura de Inscrições.
Pontal, SP, 13 de abril de 2018.

André Luis Carneiro
Prefeito Município de Pontal
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ANEXO I -ATRIBUIÇÕES E REQUISITOS

ATRIBUIÇÕES DE CARGO

FISCAL DE SERVIÇO “C” (LEI N. 1978/1997)
. Atribuições Típicas:
Fiscaliza estabelecimentos industriais, comerciais, diversões públicas e outros, verificando a correta inscrição quanto ao
tipo de atividades para recolhimento de tributos municipais, visando o cumprimento das normas legais.
Efetua levantamento dos imóveis, verificando as áreas existentes, para sua atualização cadastral
Vistoria imóveis em construção, verificando se os projetos estão aprovados e com o devido alvará de construção para
garantir sua segurança e a expedição do "habite-se";
Efetua comandos gerais, autuando ambulantes e comerciantes em feiras livres e logradouros públicos, que exercem
atividades sem a devida licença, para evitar fraudes e irregularidades que prejudiquem o erário público;
Fiscaliza o horário de funcionamento do comercio eventual, como plantões de farmácias, para assegurar o cumprimento
das normas legais;
Atende as reclamações do público quanto a problemas que prejudiquem o bem-estar, com referência a residências,
estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviços, visando a segurança da comunidade;
Fiscaliza estabelecimentos comerciais quanto à higiene e ao bem-estar social dos ocupantes, vistoriando suas
dependências, fazendo cumprir as disposições do Código de Posturas;
Autua e notifica os contribuintes que cometeram infração e informa-os sobre a legislação vigente, com o objetivo de
regularizar a situação e garantir o cumprimento da lei.
Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.
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AUXILIAR DE CUIDADOR (LEI N. 2925/2017)

Descrição de atividades:
Apoio às funções do Cuidador; cuidados com a moradia (organização e limpeza do ambiente e preparação dos alimentos,
dentre outros) *

Especificações
Escolaridade: 2º Grau Completo
Esforço Físico: normal.
Esforço Mental: constante.
Esforço Visual: normal.
Responsabilidade/Dados Confidenciais: lida com informações, dados e documentos de caráter sigiloso.
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CUIDADOR SOCIAL (LEI N. 2925/2017)
Descrição de atividades:
Executar, sob a orientação dos técnicos, atividades recreativas, pedagógicas e de lazer visando a integração e socialização
das crianças e dos adolescentes através de jogos, brincadeiras folclóricas, brincadeiras livres, atividades educativas com
dança, teatro, vídeo e estórias;
desenvolver com as crianças e adolescentes noções de organização, higiene, disciplina, respeito e cidadania;
auxiliar na organização dos momentos em que são previstos cuidados com o corpo, banho, lavagem das mãos, higiene
oral, alimentação, uso dos sanitários e repouso;
dar assistência e acompanhamento às crianças e adolescentes em: consultas na área da saúde em geral e/ou internações,
acompanhamentos em pedagogos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas ou demais especialidades necessárias; participar e
colaborar nos eventos realizados pela Casa Abrigo;
manter limpo e organizado o local de trabalho; realizar o relatório do plantão; executar outras tarefas afins.
Cuidados básicos com alimentação, higiene e proteção;
Organização do ambiente (espaço físico e atividades adequadas ao grau de desenvolvimento de cada criança ou
adolescente);
Auxílio à criança e ao adolescente para lidar com sua história de vida, fortalecimento da autoestima e construção da
identidade;
Organização de fotografias e registros individuais sobre o desenvolvimento de cada criança e/ou adolescente, de modo a
preservar sua história de vida;
Acompanhamento nos serviços de saúde, escola e outros serviços requeridos no cotidiano.
Apoio na preparação da criança ou adolescente para o desligamento. *
*Sugestão nas Normativas Técnicas do MDS

Especificações
Escolaridade: 2º Grau Completo
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Esforço Físico: normal.
Esforço Mental: constante.
Esforço Visual: normal.
Responsabilidade/Dados Confidenciais: lida com informações, dados e documentos de caráter sigiloso.
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EDUCADOR SOCIAL (LEI N. 2925/2017)
Descrição de atividades:
Desempenham funções de apoio ao provimento dos serviços, programas, projeto e programas diretamente relacionadas
às finalidades do SUAS:
Desenvolver atividades socioeducativas e de convivência e socialização visando à atenção, defesa e garantia de direitos e
proteção aos indivíduos e famílias em situações de vulnerabilidade e, ou, risco social e pessoal, que contribuam com o
fortalecimento da função protetiva da família;
Desenvolver atividades instrumentais e registro para assegurar direitos, (re)construção da autonomia, autoestima,
convívio e participação social dos usuários, a partir de diferentes formas e metodologias, contemplando as dimensões
individuais e coletivas, levando em consideração o ciclo de vida e ações intergeracionais;
Assegurar a participação social dos usuários em todas as etapas do trabalho social;
Apoiar e desenvolver atividades de abordagem social** e busca ativa*;
Atuar na recepção dos usuários possibilitando ambiência acolhedora;
Apoiar na identificação e registro de necessidades e demandas dos usuários, assegurando a privacidade das informações;
Apoiar e participar no planejamento das ações;
Organizar, facilitar oficinas e desenvolver atividades individuais e coletivas de vivência nas unidades e, ou, na
comunidade;
Acompanhar, orientar e monitorar os usuários na execução das atividades;
Apoiar na organização de eventos artísticos, lúdicos e culturais nas unidades e, ou, na comunidade;
Apoiar no processo de mobilização e campanhas intersetoriais nos territórios de vivência para a prevenção e o
enfrentamento de situações de risco social e, ou, pessoal, violação de direitos e divulgação das ações das Unidades
socioassistenciais;
Apoiar na elaboração e distribuição de materiais de divulgação das ações;
Apoiar os demais membros da equipe de referência em todas etapas do processo de trabalho;
Apoiar na elaboração de registros das atividades desenvolvidas, subsidiando a equipe com insumos para a relação com os
órgãos de defesa de direitos e para o preenchimento do Plano de Acompanhamento Individual e, ou, familiar;
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Apoiar na orientação, informação, encaminhamentos e acesso a serviços, programas, projetos, benefícios, transferência
de renda, ao mundo do trabalho por meio de articulação com políticas afetas ao trabalho e ao emprego, dentre outras
políticas públicas, contribuindo para o usufruto de direitos sociais;
Apoiar no acompanhamento dos encaminhamentos realizados;

Apoiar na articulação com a rede de serviços socioassistenciais e políticas públicas;
Participar das reuniões de equipe para o planejamento das atividades, avaliação de processos, fluxos de trabalho e
resultado;
Desenvolver atividades que contribuam com a prevenção de rompimentos de vínculos familiares e comunitários,
possibilitando a superação de situações de fragilidade social vivenciadas;
Apoiar na identificação e acompanhamento das famílias em descumprimento de condicionalidades;
Informar, sensibilizar e encaminhar famílias e indivíduos sobre as possibilidades de acesso e participação em cursos de
formação e qualificação profissional, programas e projetos de inclusão produtiva e serviços de intermediação de mão de
obra;
Acompanhar o ingresso, frequência e o desempenho dos usuários nos cursos por meio de registros periódicos;
Apoiar no desenvolvimento dos mapas de oportunidades e demandas. Execução de outras atividades correlatas à área
sua de atuação.

(*) Busca ativa: trata-se da procura intencional realizada através de visitas domiciliares e contatos com atores sociais dos
territórios, para identificar situações de vulnerabilidade e risco social contribuindo para a compreensão da realidade
social. (**) Abordagem social: trata-se de um serviço ofertado as pessoas que utilizam as ruas como espaço de
moradia/sobrevivência, a fim de assegurar atendimento sob a perspectiva de fortalecimento de vínculos oportunizando a
construção de novos projetos de vida.

Especificações
Escolaridade: Ensino Médio
Esforço Físico: normal.
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Esforço Mental: constante.
Esforço Visual: normal.
Responsabilidade/Dados Confidenciais: lida com informações, dados e documentos de caráter sigiloso.
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ESCRITURÁRIO “C” (LEI N. 1978/1997)
Descrição Sintética
Levar a efeito de funções de natureza administrativa, nas diversas unidades ou órgãos da P.M.P. ao nível de elaborar
pareceres, minutas e outras atividades.
Atribuições Típicas
Nos mais diversificados campos da P.M.P. elaborar ou auxiliar no preparo de projetos, laudos, pareceres, estudos,
anteprojetos, relatórios em geral; Participar do preparo de estudos diversos na área tributária, abrangendo a apreciação
da sistemática em vigor ou algum projeto alternativo;
Coletar elementos para a formação de orçamento programas e proceder ao acompanhamento da aplicação das
disposições orçamentárias, bem como, em matéria financeira, econômica ou patrimonial;
Efetuar levantamento estatístico diversos e preparar relatórios de teor variado, dependendo da área de sua
especialidade;
Levar a efeito tarefas similares, por necessidade dos trabalhos ou por determinação superior;
Executar outras atribuições afins.
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MOTORISTA DE AMBULÂNCIA (LEI N. 2924/2017)
- Conduzir veículo terrestre de urgência destinado ao atendimento e transporte de pacientes; conhecer integralmente o
veículo e realizar manutenção básica do mesmo, efetuando higienização e desinfecção do veículo após atendimento;
estabelecer contato radiofônico (ou telefônico) com a central de regulação médica e seguir suas orientações; conhecer a
malha viária local; conhecer a localização de todos os estabelecimentos de saúde integrados ao sistema assistencial local,
auxiliar a equipe de saúde nos gestos básicos de suporte à vida; auxiliar a equipe nas imobilizações e transporte de
vítimas; realizar medidas reanimação cardiorrespiratória básica; identificar todos os tipos de materiais existentes nos
veículos de socorro e sua utilidade, a fim de auxiliar a equipe de saúde; utilizar o uniforme, quando solicitado.
- Maior de vinte e um anos; disposição para cumprir ações orientadas; habilitação profissional como motorista de veículos
de transporte de pacientes, de acordo com a legislação em vigor (Código Nacional de Trânsito – Carteira Nacional de
Habilitação tipo “D”); no Capítulo VII do Regulamento Técnico dos Sistemas Estaduais de Urgência e Emergência, bem,
como para a recertificação periódica; curso em Atendimento Pré Hospitalar Móvel.
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TÉCNICO EM ENFERMAGEM (LEI N. 2414/2007)
Descrição do emprego:
Compreende a força de trabalho que se destina a executar tarefas auxiliares de enfermagem, atendendo as necessidades
da unidade dos pacientes e doentes.
Descrição das atribuições:
Executar serviços de enfermagem especializados, ou de rotina sobe orientação de enfermeiro ou médico;
Observar as prescrições médicas;
Proceder a limpeza, conservação e assepsia do material, equipamento, instrumental e oxigênio em uso nos postos e nas
ambulâncias em serviço; Prestar cuidados de enfermagem aos pacientes atendidos;
Cooperar cuidados de enfermagem aos pacientes atendidos
Aplicar injeções, soros e vacinas;
Ministrar medicamentos;
Colocar sinais vitais, verificando a temperatura, pulso e respiração (T.P.R.) e pressão arterial (PA) anotando no gráfico
próprio;
Fazer curativos e colher material para exames de laboratório;
Proceder a esterilização de material e instrumental em uso;
Registrar as ocorrências relativas aos pacientes;
Manter sigilo absoluto sobre tudo que se relacione com o paciente; administrar inalo terapia;
Comunicar ao médico ou enfermeiro-chefe, as ocorrências do estado do paciente, havidas na ausência do primeiro;
Cumprir integralmente a jornada de trabalho;
Apresentar-se ao serviço limpo e devidamente uniformizado;
Fazer parte da equipe dos chamados de ambulância;
Cumprir e fazer as ordens do serviço oriundas das chefias imediatas;
Executar outras atribuições afins.
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Escolaridade:
Curso técnico em enfermagem reconhecido pelo MEC.
Competências Técnicas:
Imprescindível habilitação em curso técnico em enfermagem e registro no COREN
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TÉCNICO DE ENFERMAGEM – SAMU (LEI 2779/2015)
Descrição Sintética:
Compreende a força de trabalho que se destina a condução de veículo terrestre de urgência destinado ao atendimento e
transporte de pacientes.
Atribuições Típicas:
Assistir ao Enfermeiro no planejamento, programação, orientação, verificação e supervisão das atividades de assistência
de enfermagem e seus equipamentos; - Verificar volume de oxigênio;
Prestar cuidados diretos de enfermagem a pacientes em estado grave, sob supervisão direta ou à distância do profissional
enfermeiro;
Participar de programas de treinamento e aprimoramento profissional especialmente em urgências / emergências;
Realizar manobras de extração manual de vítimas;
Executar prescrição médica de telemedicina confere e repõe material e medicamentos; Efetuar higienização e
desinfecção dos equipamentos do veículo, após atendimento; - Usar uniforme quando solicitado.
Requisitos para Provimento:
Ensino médio completo; curso regular de Técnico de Enfermagem, titular do certificado ou diploma de Técnico de
Enfermagem, devidamente registrado no Conselho Regional de Enfermagem de sua jurisdição; Disposição pessoal para a
atividade; capacidade física e mental para a atividade; equilíbrio emocional e autocontrole; disposição para cumprir ações
orientadas; disponibilidade para re-certificação periódica; experiência profissional prévia em serviço de saúde voltado ao
atendimento de urgências e emergências; capacidade de trabalhar em equipe; disponibilidade para a capacitação
discriminada no Capítulo VII do Regulamento Técnico dos Sistemas Estaduais de Urgência e Emergência, aprovado pela
Portaria GM n. 0 2.048, de 5 de novembro de 2002 — SAMU, bem como para a re-certificação periódica; habilitação para
realizar procedimentos a ele delegados, sob supervisão do profissional Enfermeiro, dentro do âmbito de sua qualificação
profissional."
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ASSISTENTE SOCIAL (LEI N. 2924/2017)

Descrição de atividades:
Realizar pesquisas para identificação das demandas e reconhecimento das situações de vida da população que subsidiem
a formulação dos planos de Assistência Social;
Formular e executar os programas, projetos, benefícios e serviços socioassistenciais;
Elaborar, executar e avaliar os planos municipais de assistência social, buscando interlocução com as diversas áreas e
políticas públicas;
Formular e defender a constituição de orçamento público necessário à implementação do Plano de Assistência Social;
Favorecer a participação dos (as) usuários (as) no processo de elaboração e avaliação do orçamento público;
Realizar estudos sistemáticos com a equipe dos CRAS, CREAS e CENTRO POP, na perspectiva de análise conjunta da
realidade e planejamento coletivo das ações, assegurando espaços de reunião e reflexão no âmbito das equipes
multiprofissionais;
Contribuir para viabilizar a participação dos (as) usuários (as) no processo de elaboração e avaliação do plano de
Assistência Social;
Estimular a organização coletiva e orientar (as) os usuários (as) e trabalhadores(as) da política de Assistência Social a
constituir entidades representativas;
Instituir espaços coletivos de socialização de informação sobre os direitos socioassistenciais e sobre o dever do Estado de
garantir sua implementação;
Realizar visitas, informações e pareceres sobre acesso e implementação da política de Assistência Social;
Realizar estudos socioeconômicos para identificação de demandas e necessidades sociais;
Organizar os procedimentos e realizar atendimentos individuais e/ou coletivos nos Equipamentos;
Realizar estudo e estabelecer cadastro atualizado de entidades e rede de atendimento público e privado;
Participar nos Conselhos de Direitos na condição de conselheiro (a);
Atuar nos Conselhos de Assistência Social na condição de secretário (a) executivo (a);
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Organizar e coordenar seminários e eventos para debater e formular estratégias coletivas para materialização da política
de Assistência Social;
Participar na organização, coordenação e realização de conferências municipais de Assistência Social e afins;
Elaborar projetos coletivos e individuais de fortalecimento do protagonismo dos (as) usuários (as);
Acionar os sistemas de garantia de direitos, com vistas a mediar seu acesso pelos (as) usuários (as);
Supervisionar direta e sistematicamente os(as) estagiários(as) de Serviço Social.
Executar quaisquer outras atividades correlatas, bem ainda as atribuições dos técnicos de nível superior, previstas nas
normativas e orientações técnicas relativas ao SUAS e nas leis complementares municipais que tratam das atribuições do
cargo.
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CONTADOR (LEI N. 2925/2017)

Atribuições do Cargo:
Elaborar plano de contas;
Definir a classificação de receitas e despesas;
Elaborar rotinas e normas técnicas de contabilidade;
Orientar e supervisionar a escrituração dos atos e fatos contábeis;
Elaborar balancetes, balanços e demonstrações contábeis e financeiras de forma analítica e sintética;
Proceder à incorporação e consolidação de balanços;
Realizar a avaliação contábil de balanços;
Auditar processos de realização de despesas em todas as suas etapas, ou seja, reserva, empenho, liquidação e
pagamento;
Realizar auditorias contábeis;
Realizar perícias contábeis, judiciais e extrajudiciais;
Apurar o valor patrimonial de participações, quotas, ações e convênios;
Avaliar acervos patrimoniais e verificar haveres e obrigações para quaisquer finalidades.
Controlar e acompanhar a execução orçamentária;
Elaborar proposta orçamentária;
Escriturar os atos e fatos contábeis;
Realizar as conciliações de contas bancárias e contábeis;
Definir os parâmetros para elaboração e manutenção dos sistemas de execução orçamentária, contábil, financeira,
patrimonial e de controle interno;
Elaborar relatórios sobre a gestão orçamentária, financeira e patrimonial;
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Solicitar as inscrições e atualizações no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica e no Cadastro do Contribuinte Mobiliário,
nos órgãos competentes;
Elaborar o inventário contábil dos bens permanentes e de consumo;
Elaborar e avaliar os relatórios e demonstrativos bimestrais, trimestrais, quadrimestrais, semestrais e anuais exigidos pela
Lei de Responsabilidade Fiscal;
Analisar a incidência de tributos, contribuições e demais retenções;
Elaborar o plano plurianual dos órgãos e unidades da Prefeitura;
Organizar os serviços contábeis quanto ao planejamento, estrutura, estabelecimento de fluxogramas e cronogramas;
Assessorar contabilmente conselhos fiscais de entidades, fundos e empresas municipais;
Assessorar as unidades orçamentárias nas ações relacionadas à execução orçamentária e financeira;
Estudar e projetar cenários orçamentários e financeiros para subsidiar tomadas de decisão;
Acompanhar a aplicação e composição dos percentuais das receitas vinculadas, constitucionais e legais;
Acompanhar e avaliar a aplicação de recursos provenientes de transferências governamentais;
Elaborar relatórios gerenciais;
Orientar a elaboração de folhas de pagamento;

Orientar e dar suporte técnico quanto aos aspectos orçamentários, financeiros e contábeis;
Analisar custos com vistas ao estabelecimento de preços públicos;
Analisar os valores relativos às desapropriações de imóveis e precatórios;
Coordenar, participar e implantar projetos, planos ou programas de interesse da Administração Municipal;
Apresentar estudos e sugestões para o aperfeiçoamento da legislação orçamentária, contábil e financeira, no âmbito
municipal, visando ao aprimoramento ou implantação de novas rotinas e procedimentos;
Integrar e/ou assessorar comissões de licitação;
Realizar auditoria operacional de desempenho, de sistemas e de gestão de pessoas;

46

MUNICÍPIO DE PONTAL
RUA GUILHERME SILVA n°. 337 – CENTRO – FONE (16) 3953-9999 – FAX (16) 3953-2699
CEP 14.180-000 – PONTAL – SP – CNPJ n°. 45.352.267/0001-86

Promover treinamento nas áreas orçamentária, financeira e contábil;
Executar serviços gerais de expediente ligados à área contábil, orçamentária e financeira;
Emitir parecer sobre as variações orçamentárias e patrimoniais;
Avaliar o cumprimento das metas fiscais;
Avaliar o resultado das aplicações financeiras dos recursos públicos;
Definir parâmetros para a realização de despesas com a utilização de recursos do regime de adiantamento, auxílios e
subvenções;
Elaborar pareceres quanto à regularidade de prestações de contas;
Outras atribuições estabelecidas pelo Secretário Municipal de Finanças.

Os integrantes do cargo de Contador poderão ter sua lotação fixada nas diversas Secretarias.

Os Contadores subordinam-se à Secretaria de Finanças.
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ENFERMEIRO PSF (LEI N. 2391/2006)
- Realizar assistência integral (promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnósticos, tratamentos,
reabilitação e manutenção da saúde) aos indivíduos e famílias na USF e, quando indicado ou necessário, no domicílio e ou
nos demais espaços comunitários (escolas, associações etc.) em todas as fases do desenvolvimento humano infância,
adolescência, idade e terceira idade;
- Conforme protocolo ou outras normativas técnicas estabelecidas pelo gestor municipal ou do distrito federal,
observados as disposições legais da profissão, realizar consultas de enfermagem, solicitar exames complementares e
prescrever medicações;
- Planejar, gerenciar, coordenar e avaliar as ações desenvolvidas pelos ACS;
- Supervisionar, coordenar e realizar atividades de educação permanente dos ACS e da equipe de enfermagem;
- Contribuir e participar das atividades de Educação Permanente do Auxiliar de Enfermagem, ACD e THD;
- Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da USF;
- Realizar cuidados de enfermagem nas urgências e emergências clínicas, fazendo a indicação para a continuidade da
assistência prestada;
- Aliar a atuação clínica à prática da saúde coletiva;
- Organizar e coordenar a criação de grupos de patologia específicas, como de hipertensos, de diabéticos, de saúde
mental, etc.
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FONOAUDIÓLOGO (LEI N. 1978/1997)
- Descrição Sintética:
Compreende os empregos que se destinam a prestar assistência fonoaudióloga nas unidades municipais de saúde, para
restauração da capacidade de comunicação dos pacientes.
- Atribuições Típicas:
Avaliar as deficiências dos pacientes, realizando exames fonéticos da linguagem, audiometria, além de outras técnicas
próprias para estabelecer plano de treinamento ou terapêutico;
Elaborar plano de tratamento dos pacientes, baseando-se nas informações médicas, nos resultados dos testes de
avaliação fonoaudiológica e nas peculiaridades de cada caso;
Desenvolver trabalhos de correção de distúrbios da palavra, voz, linguagem e audição, objetivando a reeducação
neuromuscular e a reabilitação do paciente;
Avaliar os pacientes no decorrer do tratamento, observando a evolução e promovendo os ajustes necessários na terapia
adotada;
promover a reintegração dos pacientes e família e a outros grupos sociais; - Encaminhar pacientes, de acordo com o
diagnóstico, a médicos especialistas, odontológicos, assistentes sociais, psicólogos, escolas e outros profissionais ou
instituições competentes. - Executar outras atribuições competentes.

49

MUNICÍPIO DE PONTAL
RUA GUILHERME SILVA n°. 337 – CENTRO – FONE (16) 3953-9999 – FAX (16) 3953-2699
CEP 14.180-000 – PONTAL – SP – CNPJ n°. 45.352.267/0001-86

NUTRICIONISTA (LEI N. 1978/1997)
Controlar a estocagem, preparação, conservação e distribuição dos alimentos;
Garantir a qualidade dos alimentos e serviços da área;
Ministrar cursos de treinamentos para servidores da área;
Participar da seleção de funcionários para o cargo de cozinheiro e serventes; Auxiliar a comissão de licitação na escolha
de produtos com melhor relação custo/benefício;
Comprar alimentos, materiais e utensílios de cozinha, com autorização do órgão competente;
Fazer reuniões para observar o nível de rendimento, habilidade, higiene e aceitação dos alimentos comensais, para
racionalizar e melhorar o padrão técnico dos serviços;
Elaborar cardápios em geral;
Desenvolver programa de educação alimentar;
Desenvolver e apresentar estudos técnicos para a melhoria dos serviços;
Estabelecer como rotina diária a degustação de alimentos;
Proceder visitas técnicas nas escolas para fazer a supervisão dos serviços de alimentação;
Manter reuniões com os pais e alunos para orientação nutricional;
Monitorar constantemente as condições de higiene e sanitaristas da alimentação enviada aos escolares;
Realizar organização de cardápios, compras e designação de funcionários para eventos especiais;
Executar outras atribuições afins.
— Requisitos para Provimento:
Instrução: Curso Superior em Nutrição com registro no órgão competente.
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PROCURADOR (LEI N. 1978/1997)
Estuda ou examina documentos jurídicos e de outra natureza, analisando seu conteúdo, com base nos códigos, leis,
jurisprudências e outros documentos, para emitir pareceres fundamentados na legislação vigente; - Apura ou completa
informações levantadas, acompanhando o processo em todas as suas fases e representando a parte que é mandatária em
juízo, para obter os elementos necessários à defesa ou acusação;
Representa a organização em juízo ou fora dele, acompanhando o processo, redigindo petições, para defender os
interesses as Administração Municipal;
Presta assistência às unidades administrativas em assuntos de natureza jurídica, elaborando e/ou emitindo pareceres nos
processos administrativos, como licitação, contratos, distratos, convênios, consórcios, questões trabalhistas ligadas à
administração de recursos humanos etc., visando assegurar o cumprimento de leis e regulamentos;
Promove a cobrança judicial da dívida ativa e de qualquer outro crédito do município, visando o cumprimento de normas
quanto a prazos legais para liquidação dos mesmos;
Responsabiliza-se pela correta documentação dos imóveis da Administração Pública Municipal, verificando documentos
existentes, regularização elou complementação dos mesmos, para evitar e prevenir possíveis danos;
Redige documentos jurídicos, pronunciamentos, minutas e informações sobre questões de natureza administrativa, fiscal,
civil, comercial, trabalhista, penal e outras, aplicando a legislação em questão, par utilizá-los na defesa da Administração
Municipal;
Examina o texto de projetos de leis que serão encaminhados à Câmara Municipal, bem como as emendas propostas pelo
Poder Legislativo, e elaborando pareceres, quando for o caso, para garantir o cumprimento dos preceitos legais vigentes;
Mantém contatos com consultoria técnica especializada e participa de eventos específicos da área, para se atualizar nas
questões jurídicas pertinentes à Administração Municipal;
I
Executa ou realizar tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.
Requisitos para Provimento:
Instrução: Curso Superior de Direito, com inscrição na OAB.
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PSICÓLOGO (LEI N. 2924/2017)
Descrição de atividades:
Investigação, análise, avaliação, prevenção e atuação em processos psicossociais, e na promoção da qualidade de vida
dos usuários:
Analisar o contexto em que atua profissionalmente em suas dimensões institucional e organizacional, explicitando a
dinâmica das interações entre os (as) seus (suas) agentes sociais;
Identificar e analisar necessidades de natureza psicológica, diagnosticar, elaborar projetos, planejar e agir de forma
coerente com referenciais teóricos e características da população-alvo;
Elaborar, executar e avaliar os planos municipais de assistência social, buscando interlocução com as diversas áreas e
políticas públicas;
Identificar, definir e formular questões de investigação científica no campo da psicologia, vinculando-as a decisões
metodológicas quanto à escolha, coleta e análise de dados em projetos de pesquisa;
Escolher e utilizar instrumentos e procedimentos de coleta de dados em psicologia, tendo em vista a sua pertinência;
Avaliar fenômenos humanos de ordem cognitiva, comportamental e afetiva, em diferentes contextos;
Realizar diagnóstico psicossocial que viabilize a construção de projetos de intervenção
Coordenar e manejar processos grupais, considerando as diferenças individuais e socioculturais dos seus membros;
Atuar inter e multi profissionalmente, sempre que a compreensão dos processos e fenômenos envolvidos assim o
recomendar;
Relacionar-se com o (a) outro (a) de modo a propiciar o desenvolvimento de vínculos interpessoais requeridos na sua
atuação profissional;
Atuar profissionalmente, em diferentes níveis de ação, de caráter preventivo, considerando as características das
situações e dos problemas específicos com os quais se depara;
Realizar orientação, no âmbito da proteção social especial;
Realizar estudos sistemáticos com a equipe do Departamento Referenciado, na perspectiva de análise conjunta da
realidade e planejamento coletivo das ações, assegurando espaços de reunião e reflexão no âmbito das equipes
multiprofissionais;
Participar nos Conselhos de Direitos na condição de conselheiro (a);
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Participar na organização, coordenação e realização de conferências municipais de Assistência Social e afins;
Supervisionar direta e sistematicamente os(as) estagiários(as) de Psicologia;
Elaborar relatos científicos, e outras comunicações profissionais, inclusive materiais de divulgação;
Organizar e coordenar seminários e eventos para debater e formular estratégias coletivas para materialização da política
de Assistência Social;
Executar quaisquer outras atividades correlatas, bem ainda as atribuições dos técnicos de nível superior, previstas nas
normativas e orientações técnicas relativas ao Departamento Referenciado e nas leis complementares municipais que
tratam das atribuições do cargo.

53

MUNICÍPIO DE PONTAL
RUA GUILHERME SILVA n°. 337 – CENTRO – FONE (16) 3953-9999 – FAX (16) 3953-2699
CEP 14.180-000 – PONTAL – SP – CNPJ n°. 45.352.267/0001-86

ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

CONHECIMENTOS GERAIS
ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO –
(Para o cargo de FISCAL DE SERVIÇO C)
Língua Portuguesa: Compreensão de texto. Sinônimos e antônimos. Frases (afirmativa, negativa, exclamativa,
interrogativa). Noções de número: singular e plural. Noções de gênero: masculino e feminino. Concordância do adjetivo
com o substantivo e do verbo com o substantivo e com o pronome. Pronomes pessoais e possessivos. Verbos ser, ter e
verbos regulares. Reconhecimento de frases corretas e incorretas.
Matemática: Operações com números naturais e fracionários: adição, subtração, multiplicação e divisão. Sistemas de
medidas: tempo, comprimento, capacidade, massa, quantidade. Resolução de situações-problema.

ENSINO MÉDIO COMPLETO
(Para os Cargos: Auxiliar de Cuidador Social, Cuidador Social, Educador Social e Escriturário C, Técnico de Enfermagem,
Técnico de Enfermagem-SAMU)
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: Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Razão e proporção.
Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média aritmética simples e ponderada. Juro simples. Equação do 1.º e
2.º graus. Sistema de equações do 1.º grau. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de medidas usuais.
Noções de geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras. Resolução de situações-problema.
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. MSPowerPoint 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.
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(Para o cargo de Motorista de Ambulância)
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: Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Razão e proporção.
Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média aritmética simples e ponderada. Juro simples. Equação do 1.º e
2.º graus. Sistema de equações do 1.º grau. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de medidas usuais.
Noções de geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras. Resolução de situações-problema.

ENSINO SUPERIOR
(Para os cargos de Assistente Social, Contador, Enfermeiro-Programa Saúde da Família, Fonoaudiólogo, Nutricionista e
Psicólogo)

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: Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Razão e proporção.
Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média aritmética simples e ponderada. Juros simples. Equação do 1º e
2º graus. Sistema de equações do 1º grau. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de medidas usuais.
Noções de geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras. Resolução de situações-problema.
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 na Internet, conceitos de URL,
links, sites, busca e impressão de páginas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
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ENSINO MÉDIO COMPLETO
AUXILIAR DE CUIDADOR SOCIAL
Conhecimentos Específicos: Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Federal n.º 8.069/90). Atividades específicas
teóricas inerentes ao cargo. Boas maneiras. Comportamento no ambiente de trabalho. Organização do local de trabalho.
Noções básicas de preparação de alimento. Coleta e armazenamento e tipos de recipientes. Trabalho de cozinha: preparo
de café, lanches e refeições em geral. Guarda e conservação de alimentos e medicamentos. Controle de estoque de
material de limpeza, de cozinha e de medicamentos. Higiene pessoal, ambiental e de materiais de consumo. Noções
básicas de cuidados com a criança e com o adolescente.

CUIDADOR SOCIAL
Conhecimentos Específicos: Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Federal n.º 8.069/90). Plano Nacional de
Enfrentamento da Violência Sexual Infantojuvenil. SINASE (Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo). Declaração
Universal dos Direitos Humanos. Declaração Universal dos Direitos das Crianças (UNICEF). Pedagogia do Oprimido.
Planejamento e práticas pedagógicas. Relações Humanas e Concepção de Protagonismo Juvenil. Mediação de conflitos no
processo socioeducativo. Construção da cidadania. Função protetiva da família. Noções básicas da família
contemporânea.

EDUCADOR SOCIAL
Conhecimentos Específicos: Direitos socioassistenciais. Proteção Social de Assistência Social. Gestão de benefícios e
Transferência de Renda. Serviços socioassistenciais. Conhecimento de temáticas em família, criança, adolescente, idoso,
população em situação de rua, trabalho infantil, exploração sexual, violência e abuso sexual da criança e do adolescente,
gênero, raça, etnia e diversidade. Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS). Sistema Único de Assistência Social – SUAS.
Norma Operacional Básica do SUAS – NOB/SUAS. Estatuto da Criança e do Adolescente. Estatuto do Idoso. Diagnóstico
Socioterritorial / Plano Municipal de Assistência Social.
MOTORISTA DE AMBULÂNCIA
Conhecimentos Específicos: Legislação de trânsito de acordo com as atualizações do CONTRAN: Código de Trânsito
Brasileiro, abrangendo os seguintes tópicos: do sistema nacional de trânsito, regras gerais para circulação e conduta, dos
pedestres e condutores de veículos não motorizados, da educação para o trânsito, da sinalização de trânsito, os sinais de
trânsito, da engenharia de tráfego, da operação, da fiscalização e do policiamento ostensivo de trânsito, dos veículos,
registro e licenciamento de veículos, da condução de escolares, da habilitação, das infrações, das penalidades, das
medidas administrativas, do processo administrativo, dos crimes de trânsito, anexo I e Resoluções do Contran que
alteram os artigos do CTB.
Mecânica Básica de Veículo: conhecimentos elementares do funcionamento de motor, regulagem e revisão de freios,
verificação da bomba d´água, troca e regulagem de tensão nas correias, análise e regulagem da embreagem, troca de
óleo, suspensão. Serviços corriqueiros de eletricidade automotiva: troca de fusíveis, lâmpadas, acessórios simples, etc.
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Direção defensiva: distância de segurança, regras para evitar colisão com o veículo da frente, de trás, veículo em sentido
contrário, no cruzamento, em ultrapassagem, nas curvas.
Obs.: a respeito do CTB, da Direção Defensiva e das Resoluções, consultar o site www.denatran.gov.br - do DENATRAN.

TÉCNICO DE ENFERMAGEM
Conhecimentos Específicos: Ética profissional: código de ética de enfermagem; lei do exercício profissional. Trabalho em
equipe. Fundamentos de enfermagem. Assistência de enfermagem em: clínica médica, clínica cirúrgica, doenças crônicas
degenerativas e doenças transmissíveis, saúde mental. Saúde do idoso e Saúde da Criança e do Adolescente.
Procedimentos técnicos de enfermagem: enfermagem na administração de medicamentos, técnicas básicas de
enfermagem. Programa nacional de imunização e Calendário Nacional de vacinação para o estado de São Paulo.
Assistência de Enfermagem em Primeiros Socorros. Enfermagem em Saúde Pública: saneamento do meio ambiente;
imunizações; doenças de notificação compulsória. Enfermagem em saúde do trabalhador, enfoque na Promoção e
Prevenção em Saúde. Aplicação de medidas de biossegurança. Medidas de controle de infecção, esterilização e
desinfecção; classificação de artigos e superfícies aplicando conhecimentos de desinfecção, limpeza, preparo e
esterilização de material, precauções-padrão. Atuação nos programas do Ministério da Saúde (imunizações, mulher,
criança, família, doentes crônicos degenerativos, idosos, vigilância epidemiológica e sanitária). Atuação em grupos por
patologias. Legislação do Sistema Único de Saúde – SUS (Princípios e Diretrizes).

TÉCNICO DE ENFERMAGEM - SAMU
Conhecimentos Específicos: Participação na programação de enfermagem. Execução de ações assistenciais de
enfermagem, exceto as privativas do Enfermeiro. Ações educativas aos usuários dos serviços de saúde. Ações de
educação continuada. Atendimento de enfermagem em urgências e emergências. Atendimento de enfermagem nos
diversos programas de saúde da criança, da mulher, do adolescente, do idoso e da vigilância epidemiológica. Preparo e
esterilização de material, instrumental, ambientes e equipamentos. Controle de abastecimento e estoque de materiais
médico-hospitalares e medicamentos. Participação na orientação e supervisão do trabalho de enfermagem, em grau
auxiliar. Participação na equipe de saúde. Ética Profissional.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
ENSINO SUPERIOR
ASSISTENTE SOCIAL
Conhecimentos Específicos: Questão Social/Desigualdade Social. Vulnerabilidade e risco social. Direito Socioassistencial.
Assistência Social e políticas sociais brasileiras. Proteção Social de Assistência Social. Território e Territorialização.
Estratégias de intervenção profissional nos campos de atuação com temáticas em família, criança, adolescente, idoso,
população em situação de rua, trabalho infantil, exploração sexual, violência e abuso sexual da criança e do adolescente,
gênero, raça, etnia e diversidade. Gestão de benefícios e Transferência de Renda. Legislação que regulamenta a profissão
de Assistente Social. Regulamentações do CFESS sobre o trabalho profissional. O Trabalho do Assistente Social. Lei
Orgânica de Assistência Social (LOAS). Política Nacional de Assistência Social. Sistema Único de Assistência Social – SUAS.
Norma Operacional Básica do SUAS – NOB/SUAS. Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais. Estatuto da Criança
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e do Adolescente. Estatuto do Idoso. Plano Nacional de Promoção, proteção e defesa dos direitos de crianças e
adolescentes à convivência familiar e comunitária. SINASE. Elaboração de estudo social, relatório, laudo e parecer.

CONTADOR
Conhecimentos Específicos: Contabilidade: princípios e convenções. Escrituração: contábil e conciliação de contas,
conceitos básicos de ativo, passivo, receita, despesa, investimento. Sistema de Análise de Apuração de Custos. Conceitos
básicos de custo. Contabilidade Geral. Estrutura conceitual básica da contabilidade. Princípios fundamentais 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.
Legislação Tributária/Fiscal. Tributos fiscais. Tributos sobre o faturamento, base de cálculo, alíquotas e escrituração fiscal.
Regulamento de Imposto de Renda – Pessoa jurídica. Contabilidade Pública: princípios orçamentário, financeiro e
patrimonial. Classificação e estruturação orçamentária. Execução orçamentária. Auditoria: noções básicas de auditoria
independente e interna. Natureza e campo de atuação da auditoria. Pareceres de auditoria. Controles internos. Testes e
procedimentos de auditoria. Contabilidade Pública e a Lei de Responsabilidade Fiscal: responsabilidade da Gestão fiscal:
órgãos obrigados, equilíbrio das contas públicas, planejamento e transparência, metas e limites. Receita corrente líquida
(conceito). L.D.O. e a Lei Orçamentária Anual. Execução orçamentária e cumprimento das metas. Receita pública. Despesa
pública: tipos de despesa, restrições e limites. Transferência de recursos públicos para o setor privado. Endividamento:
dívida pública fundada, dívida mobiliária, contratações de operações de crédito, operações de crédito por antecipação de
receita, concessão de garantias, restos a pagar, limites e restrições. A gestão patrimonial. Transparência, controle e
fiscalização: instrumentos de transparência, prestação de contas, relatório da gestão fiscal, órgãos encarregados pela
fiscalização, principais pontos de fiscalização. Lei Federal nº 8.666/1993 (e alterações). Lei Federal nº 10.520/2002 (e
alterações). Lei Federal nº 4.320/1964 e suas atualizações. Lei Complementar nº 101/2000 (e alterações).
ENFERMEIRO - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
Conhecimentos Específicos
Código de ética dos profissionais de enfermagem. Legislação profissional - COREN. Programa Nacional de Imunização:
considerações gerais. Calendário de vacinação para o Estado de São Paulo. Vacinação contra as doenças
imunopreveníveis. Cadeia de frio. Meios de desinfecção e esterilização. Administração aplicada à enfermagem:
administração em enfermagem. Supervisão em enfermagem. Assistência de enfermagem nas urgências: a) do aparelho
respiratório; b) do aparelho digestivo; c) do aparelho cardiovascular; d) do aparelho locomotor e esquelético; e) do
sistema nervoso; f) ginecológicas e obstétricas; g) dos distúrbios hidroeletrolíticos e metabólicos; h) psiquiátricas; i) do
aparelho urinário. Atenção básica à saúde: atenção à criança (crescimento e desenvolvimento, aleitamento materno,
alimentação, doenças diarreicas e doenças respiratórias). Atenção à saúde da mulher (pré-natal, parto, puerpério,
prevenção do câncer ginecológico, planejamento familiar). Atenção à saúde do adulto (hipertensão arterial e diabetes
mellitus). Assistência de enfermagem em queimaduras. Assistência de enfermagem em intoxicações exógenas
(alimentares, medicamentosas, envenenamentos). Assistência de enfermagem em picadas de insetos, animais
peçonhentos e mordeduras de animais (soros e vacinas). Assistência de pacientes: posicionamento e mobilização.
Organização e Gestão dos Serviços de Saúde. Sistematização da assistência de enfermagem. Política Nacional de
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Humanização (PNH). Sistema Único de Saúde: conceitos, fundamentação legal, diretrizes e princípios, participação
popular e controle social. Diagnóstico de Saúde na Comunidade. Planejamento, organização, direção, controle e
avaliação. Indicadores de Saúde. A integralidade da atenção em Saúde. Saúde da Família e atendimento domiciliar.
Organização social e comunitária no campo da Saúde Coletiva. Vigilância em Saúde. Equipe de Saúde. Educação para a
Saúde. O trabalho com grupos. Políticas e Práticas em Saúde Coletiva. Conhecimentos básicos sobre o Programa de Saúde
da Família. Conhecimentos básicos sobre o Programa de Agentes Comunitários de Saúde. Humanização e Saúde.

FONOAUDIÓLOGO
Conhecimentos Específicos: Conhecimentos de anatomia e fisiologia relacionados 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 recémnascidos, lactentes e infantis. Desenvolvimento neuropsicomotor do recém-nato. Fissuras labiopalatinas. Traumas de
face. Sequela de queimadura de face e pescoço. Sistema musculoesquelético: 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: fonéticofonológica; 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 deficit do processamento auditivo
(central). Avaliação do sistema vestibular – equilíbrio. Teorias, técnicas, avaliação e tratamento das disfunções
fonoaudiológicas. 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.
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,
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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.

PSICÓLOGO
Conhecimentos Específicos: As inter-relações familiares: orientação psicológica da família. A criança e a separação dos
pais. Os danos psicológicos decorrentes da violência e ausência. O psicólogo e a criança vitimizada. O poder público e a
criança e o adolescente. O papel do psicólogo na equipe multidisciplinar. Noções de proteção à criança e ao adolescente.
Campo de trabalho e pesquisa; constituição do campo: considerações históricas; o caráter disciplinar; objeto de estudo;
os enfoques de trabalho: preventivo (profilático) e remediativo (corretivo); as áreas de atuação: clínica e institucional.
Psicoterapia individual. Psicoterapia de grupo. Ludoterapia. Psicologia experimental. Metodologia. Ética. Noções de
estatística, antropologia, sociologia e filosofia. Psicologia do Desenvolvimento: René Spitz. Jean Piaget. Escala de Gesell.
Teorias da Personalidade e Teoria Psicoterápica: Abordagem centrada no cliente. Abordagem corporal. Abordagem
psicanalítica. Abordagem cognitivo-comportamental. Abordagem existencialista. Abordagem analítica. Abordagem
gestáltica. Abordagem psicodramática. Abordagem psicossomática. Psicodiagnóstico: Entrevistas. Bateria psicométrica:
testes projetivos, psicomotores e nível intelectual. Observação lúdica. Conduta e encaminhamento. Equipe
multiprofissional. Pesquisa. Assistência domiciliar. Atendimento familiar. Psicopatologia: Noções de psicopatologia geral.
Noções de nosologia psiquiátrica: transtornos psiquiátricos e suas manifestações sintomáticas. Modalidades de
tratamentos biológicos e psicológicos atuais: indicações, limitações, antagonismos, sinergismos. A psicologia na equipe
psiquiátrica multiprofissional; definições de papéis, atribuições e responsabilidades. A psicologia nas diversas
modalidades de atendimento: oficina abrigada, centros de convivência, programas comunitários: métodos, objetivos,
indicações e limitações. Ética dos profissionais de saúde: responsabilidades, atribuições, sigilo, compromisso com
atualização do conhecimento. Sistema Único de Saúde-SUS. Estatuto do Idoso. Assistência e Legislação do Portador de
Necessidades Especiais. Estatuto da Criança e do Adolescente.
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PROCURADOR
Conhecimentos Específicos

Direito Constitucional
Direito constitucional processual. Sistema Jurídico. Supremacia Constitucional. Nulidade. Conceito de Constitucionalidade.
Controle de Constitucionalidade. Conceito, Requisitos e Espécies de Controle de Constitucionalidade. Controle Difuso.
Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade. Súmula Vinculante. Repercussão Geral. Controle Concentrado. 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.
Controle de Constitucionalidade no âmbito estadual. Writs Constitucionais: Habeas corpus. Habeas data. Mandado de
injunção. Mandado de segurança. Ações Constitucionais.
Organização do Estado e do Poder. União. Competência da União. Regiões Administrativas e de Desenvolvimento.
Estados-membros. Competência dos Estados-membros. Regiões Metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões.
Municípios. Competência dos Municípios. Repartição das Competências. Intervenção. Intervenção Federal. Intervenção
Estadual.
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.
Poder Legislativo. Estrutura do Poder Legislativo Municipal. Das reuniões das Casas Legislativas. Sessão Legislativa. Das
comissões.
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. Tribunais de
Contas Municipais. Ministério Público de Contas.
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. Direitos Políticos. Inelegibilidades. Ficha Limpa.
Partidos Políticos. Os mecanismos de participação do cidadão, do povo e da sociedade na vida política e administrativa
brasileira.
Ordem Social. Seguridade Social. Educação. Cultura. Desporto. Ciência e Tecnologia. Comunicação Social. Meio Ambiente.
Família, Criança e Adolescente e Idoso. Direito à Proteção Especial.
Ordem Econômica e Financeira. Princípios da Ordem Econômica. Sistema Financeiro Nacional. Intervenção do Estado. Da
política urbana. Da política agrícola.
Da Administração Pública. Princípios constitucionais. Servidor Público. Licitação. Improbidade Administrativa. Servidor
público e mandato eletivo. Sistema Remuneratório. Previdência e estabilidade do servidor público. Artigos 37 ao 141 da
Constituição Federal.
Súmulas dos Tribunais Superiores (STJ e STF).
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Direito Administrativo
Função pública. Função administrativa. Função política ou de governo. Conceito de interesse público. Interesse primário e
secundário. Regime jurídico-administrativo.
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. Delegação e avocação de competência.
Servidores públicos. Acessibilidade aos cargos públicos. Estágio probatório. Estabilidade. Provimento. Remoção.
Enquadramento. Redistribuição. Direitos dos servidores municipais. 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,
exoneração de servidor em estágio probatório. Responsabilidade civil dos servidores públicos.
Competência regulamentar. Decreto executivo. Regulamentos de execução; regulamentos de complementação técnica;
regulamentos impróprios. Outros veículos introdutores de normas abstratas: resoluções, regimentos, portarias,
instruções.
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. Lei Federal nº 9.784/99.
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. Registros
cadastrais. Registro de preços.
Serviços públicos. Conceito, pressupostos constitucionais, regime jurídico, princípios do serviço público, usuário,
titularidade. Serviços de interesse local. Serviço público de educação. Lei Federal 9.394/96. Serviço de saúde e direito
sanitário. Sistema único de saúde. Lei Federal nº 8.080/90.
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.
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.
Transparência na Administração Pública: Lei Complementar Federal nº 101/2000, Lei Complementar Federal nº 131/2009.
Lei de Acesso à Informação: Lei Federal nº 12.527/2011.
Improbidade Administrativa - Lei Federal n.º 8.429/92.
Responsabilidade dos Prefeitos – Decreto-Lei nº 201/67.
Súmulas dos Tribunais Superiores (STJ e STF).
Direito Civil
Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.
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Lei Complementar nº 95/98.
Prescrição e decadência.
Prova: teoria geral e meios de prova.
Direito das obrigações.
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.
Institutos da supressio e do comportamento contraditório (venire contra factum proprium).
Atos unilaterais: pagamento indevido e enriquecimento sem causa.
Responsabilidade civil de indenizar (extracontratual, pré-contratual, contratual e pós-contratual). Teoria da
responsabilidade civil objetiva.
Posse e detenção.
Direitos reais de superfície, servidões, usufruto, uso, penhor, hipoteca, concessão de uso especial para fins de moradia e
concessão de direito real de uso.
Propriedade. Função social da propriedade. MP 759/2016.
Parcelamento do solo urbano.
Direitos de vizinhança.
Loteamento.
Registros públicos e registros de imóveis. Lei nº 6.015/73. Lei nº 8.245/91.
Súmulas dos Tribunais Superiores (STJ e STF).
Direito Processual Civil
Princípios gerais do processo civil. Fontes. Critérios. Prerrogativas processuais da Fazenda Pública e do advogado público.
Processo: noções gerais. Relação Jurídica Processual. Pressupostos Processuais. Processo e procedimento. Objeto do
processo. Mérito. Questão principal, questões preliminares e prejudiciais. Valor da Causa.
Fatos e atos processuais. Forma. Tempo. Lugar. Prazos. Comunicações. Nulidades.
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: Antecedente e Incidental. Incidente de
desconsideração da personalidade jurídica.
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.
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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.
Resposta do Réu. Contestação. Reconvenção. Incidentes processuais.
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.
Sentença. Conceito. Classificações. Requisitos. Efeitos. Publicação, intimação, correção e integração da sentença.
Execução provisória. Coisa julgada. Conceito. Espécies. Limites.
Remessa Oficial. 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.
Cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública e impugnação. Execução contra a Fazenda Pública e embargos à
execução. Precatórios e obrigações de pequeno valor.
Precedentes. Incidentes de resolução de demandas repetitivas. Assunção de competência. Recurso especial ou
extraordinário repetitivo.
Procedimentos Especiais. Juizado Especial da Fazenda Pública e Juizado Especial Federal.
Mandado de Segurança. Mandado de Injunção. Mandado de Segurança Coletivo. Habeas Data.
Súmulas dos Tribunais Superiores (STJ e STF).

Direitos Difusos e Coletivos
Direitos ou interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos. Conceito e formas de tutela.
Instrumentos de resolução extrajudicial de conflitos de natureza coletiva. Inquérito civil. Termo de ajustamento de
conduta (TAC). Fundos.
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. Fundos.
Tutela de outros direitos metaindividuais (leis e interpretações) Saúde (Lei nº 8.080/90). Igualdade Racial (Lei nº
12.288/2010). Necessidades Especiais (Lei nº 7.853/89, Lei nº 10.098/2000, Lei nº 10.216/2001, Lei nº 13.146/2015,
Decreto Legislativo nº 186/2008, Decreto nº 6.949/2009). Educação (Lei nº 9.394/96). Saneamento Básico (Lei nº
11.445/2007, Decreto nº 7.217/2010). Idoso (Lei nº 10.741/2003). Mulher (Lei nº 11.340/2006). Investidor (Lei nº
7.913/89). Mandado de Segurança (Lei nº 12.016/2009). Meio Ambiente (Lei nº 9.795/99, 9.605/98, 12.651/2012).
Urbanismo (Lei nº 6.766/79, Lei nº 10.257/01).
Súmulas dos Tribunais Superiores (STJ e STF).
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Direito Previdenciário
Distinção entre assistência social, saúde e previdência social.
Competências privativa, comum e concorrente para legislar sobre seguridade social.
Regime de previdência dos funcionários públicos.
Disposições constitucionais sobre seguridade social - Lei nº 8.212/91, Lei nº 8.213/91; Decreto nº 3.048/99).
Súmulas do STF e STJ.
Direito Eleitoral
Conceito e fundamentos. Sufrágio. Plebiscito e Referendo.
Justiça Eleitoral e o controle da legalidade das eleições.
Alistamento eleitoral. Elegibilidade. Do Sistema Eleitoral. Da Propaganda Partidária.
Contenção ao poder econômico e ao desvio e abuso do poder político.
Condutas vedadas aos agentes públicos em campanhas eleitorais.
Crimes eleitorais.
Súmulas do TSE.
Legislação Municipal
1. Lei Orgânica do Município de Pontal (http://www.camarapontal.sp.gov.br)
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