PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADO
CNPJ 51.814.960/0001-26
Rua Dr. Marques Ferreira, 591 – Centro – CEP 13590-000 – Dourado – SP
Fone/Fax: (16) 3345-9000 – E-mail: administracao@dourado.sp.gov.br
Site: www.dourado.sp.gov.br

EDITAL COMPLETO
CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2020
A Prefeitura Municipal de Dourado, Estado de São Paulo, torna público que realizará, a abertura de inscrições ao
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS, de caráter classificatório e eliminatório, para provimento de cargos do quadro
permanente de servidores. O Concurso Público será regido de conformidade com o estabelecido no Regime
Jurídico Único dos funcionários públicos municipais de Dourado - Lei Municipal n.º 667 de 21 de maio de 1992 e
Lei Complementar Municipal nº 1.615 de 27 de Setembro de 2017 e Lei Complementar nº 1.640 de 21 de
Novembro de 2018 (Plano de Carreira e Remuneração do Magistério) e alterações, demais legislação pertinente
em âmbito Federal, Estadual e Municipal, mediante as condições a seguir estabelecidas.
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 - A organização, aplicação e correção do Concurso Público serão de responsabilidade da S. R. Digitalizações
e Serviços Eireli-Me.
1.1.1 - As provas serão aplicadas na cidade de Dourado– SP.
1.1.2 - É de responsabilidade exclusiva do candidato acompanhar as publicações de todos os atos, editais e
comunicados referentes a este Concurso Público divulgadas, até sua homologação, no site
concursos.srdigitalizacoes.com.br. A partir da homologação as publicações serão feitas exclusivamente
pela Prefeitura Municipal em seus órgãos oficiais de publicação, além de afixação em seus átrios.
1.1.3 - Em razão da indisponibilidade de locais suficientes ou adequados na cidade de realização das provas, estas,
a critério da S. R. Digitalizações e Serviços Eireli-Me., poderão ser realizadas em outras cidades próximas.
1.1.4 - Os Cargos, as vagas (total de vagas ofertadas, vagas de Ampla Concorrência (AC) e vagas reservadas para
Pessoas com Deficiência (PcD)), a carga horária semanal, o vencimento mensal, valor da taxa de inscrição
e Escolaridade são os estabelecidos na tabela abaixo:
Vagas
Nomenclatura

Carga
Horária
PcD
Semanal

Venc. (R$)
Ref.*

Taxa
Inscr.
R$

Requisitos

Total

AC

Agente de Controle de
Vetores

CR

CR

-

44

R$ 1.108,00 35,00

Ensino Fundamental

Assistente Social

CR

CR

-

30

R$ 1.971,00 70,00

Ensino Superior com
Registro no Conselho

Coletor de Lixo

CR

CR

-

44

R$ 1.150,00 30,00

Alfabetizado

Coveiro

CR

CR

-

44

R$ 1.045,00 30,00

Alfabetizado

Fiscal Sanitário

CR

CR

-

44

R$ 1.045,00 35,00

Ensino Fundamental

Professor Educação
Especial (PEE)

01

01

-

35 h/aula R$ 3.116,00 70,00
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Professor PEB II Educação Física

02

02

-

35 h/aula R$ 3.116,00 70,00

Professor PEB II Matemática

01

01

-

35 h/aula R$ 3.116,00 70,00

LEI 1.640/2018

e Registro no CONFEF/CREF
LEI 1.640/2018

Psicólogo com
Especialização em
T.E.A.

01

01

-

30

R$ 3.410,00 70,00

Ensino Superior +
Especialização em
Transtorno do Espectro
Autista + Registro no
Conselho

Recepcionista

CR

CR

-

44

R$ 1.045,00 30,00

Alfabetizado

Técnico em
Enfermagem

CR

CR

-

36

R$ 1.463,00 50,00

Curso Técnico na Área

Técnico em Farmácia

CR

CR

-

36

R$ 1.463,00 50,00

Curso Técnico na Área

Zootecnista

CR

CR

-

40

R$ 2.238,00 70,00

Ensino Superior em
Zootecnia

*Vencimentos Referente ao mês de Fevereiro/2.020
1.1.5 - O Conteúdo Programático está disponível no Anexo I deste Edital.
1.1.6 - As atribuições dos cargos estão disponíveis no Anexo II deste Edital.
1.1.7 - O cronograma com datas prováveis está disponível no Anexo III deste Edital.
2. DAS INSCRIÇÕES
2.1

- A inscrição implica na aceitação, por parte do candidato, de todos os princípios, normas e condições do
Concurso Público estabelecidos no presente Edital e na Legislação Municipal e Federal pertinente.

2.1.1 - O candidato será responsável pelas informações prestadas na ficha de inscrição, bem como por qualquer
erro e omissão, e deverá estar ciente de que disporá dos requisitos necessários para posse, especificados
neste Edital.
2.1.2 - Para se inscrever, o candidato deverá atender às condições para provimento dos cargos e entregar em
data a ser fixada em publicação oficial, quando da posse, a comprovação de:
I.

ser brasileiro nato ou naturalizado, nos termos do art. 12 da Constituição Federal;

II.

ter até a data da posse, idade mínima de 18 anos;

III.

estar quite com as obrigações eleitorais;

IV.

estar quite com as obrigações militares (quando do sexo masculino);

V.

gozar de boa saúde física e mental para o exercício das atribuições do cargo, comprovada por
avaliação médica oficial realizada por profissionais designados pela Prefeitura;

VI.

não registrar antecedentes criminais, achando-se no pleno exercício de seus direitos civis e políticos;

VII. não ter sido demitido ou exonerado de serviço público (federal, estadual ou municipal) em
consequência de processo administrativo (por justa causa ou a bem do serviço público);
VIII. não ocupar cargo ou função pública, ressalvados os acumuláveis previstos no art. 37, inciso XVI da
Constituição Federal;
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IX.
2.2

possuir os requisitos mínimos exigidos para o cargo, constantes do presente edital.

- As inscrições serão feitas exclusivamente via internet no site concursos.srdigitalizacoes.com.br a partir
das 08h00min do dia 02 de março de 2020 até às 18h:00min do dia 15 de março de 2020, devendo para
tanto o interessado proceder da seguinte forma:

2.2.1 - Para inscrever-se pela internet o candidato deverá ler, na íntegra, o respectivo Edital e preencher total e
corretamente a ficha de inscrição seguindo os procedimentos abaixo :
a) Acessar o site concursos.srdigitalizacoes.com.br.
b) Clicar no Concurso desejado; em seguida clique em Inscrições Online (ícone verde do lado direito);
digite seu CPF e faça seu cadastro. Verifique atentamente se os dados cadastrados estão corretos.
Selecione a vaga desejada e clique em Continuar.
c) Será gerado automaticamente o seu boleto para pagamento. Imprima o boleto bancário da Caixa
Econômica Federal – Banco 104, confira se os números da Linha Digitável e os números do Código de
Barras começam com 104 e pague preferencialmente em AGÊNCIAS BANCÁRIAS. Caso os números no
boleto sejam diferentes NÃO pague o boleto e solicite a 2ª via.

d) A S.R. Digitalizações e Serviços Eireli-Me não se responsabiliza por erros de dados no preenchimento
do cadastro, na escolha do cargo sendo a mesma de inteira e total responsabilidade do candidato.
e) O pagamento do boleto deverá ser feito até a data do vencimento (16/03/2020), respeitando-se para
tanto o horário da rede bancária, considerando-se para tal o horário de Brasília, sob pena de não ser
processada e recebida. A Prefeitura Municipal e a S.R. Digitalizações não se responsabilizam por
pagamentos efetuados em caixas eletrônicos, postos bancários, transferências e por agendamento não
processados.
f) O pagamento do boleto efetuado através do Internet Banking deverá ser feito até o horário limite do
banco ao qual o candidato irá quitar o mesmo. Caso o pagamento seja efetuado na data de vencimento,
porém após o horário limite de pagamentos do banco ao qual o candidato irá quitar o boleto, a
inscrição não será processada e não haverá devolução da taxa de inscrição.
g) Não serão validadas as inscrições cujo pagamento tenha sido realizado ou confirmado após o horário
limite de compensação bancária do dia 16 de março de 2020.
h) Aqueles que declararem na “inscrição on-line” ser Portador de Necessidades Especiais deverão
encaminhar via SEDEX o respectivo LAUDO MÉDICO constando o CID, bem como o pedido de condição
especial para a prova, caso necessite, até o último dia de inscrição na via original ou cópia autenticada,
para S. R. Digitalizações e Serviços Eireli-Me, sita a Rua Jesuíno Pereira dos Santos, 204 – Jardim Santo
Antônio - CEP 14680-000 – Jardinópolis – SP. O Laudo Médico só será considerado válido se emitido
nos últimos 12 (doze) meses.
i) O candidato inscrito para os cargos de Professor PEB II - Educação Física, Professor PEB II - Matemática
e Professor de Educação Especial (PEE), deverá entregar no dia da prova, se possuir, cópia autenticada
dos títulos de Doutorado, Mestrado ou Pós-Graduação em conformidade com o item 7 deste edital.
Não serão contados os títulos que não estejam autenticados.
2.2.2 - No valor da inscrição já está inclusa a despesa bancária.
2.2.3 - Na data seguinte ao pagamento, em dias úteis, conferir no site se os dados da inscrição efetuada pela
internet foram recebidos e a importância do valor da inscrição paga. Em caso negativo, o candidato
deverá entrar em contato com a S.R. Digitalizações, pelo telefone (16) 99144-5786, para verificar o
ocorrido.
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2.2.4 - Após a homologação das inscrições para imprimir o cartão de convocação basta digitar o seu CPF e Senha
na Área do Candidato, em Situação do Pagamento, clicar em Mais informações e clique em IMPRIMIR
CARTÃO DE CONVOCAÇÃO.
2.2.5 - A S.R. Digitalizações não se responsabiliza por solicitação de inscrição via internet não recebida por
motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, bem como outros fatores que
impossibilitem a transferência de dados. O descumprimento das instruções para inscrição via internet
implicará na não efetivação da mesma.
2.2.6 - Não haverá devolução da importância paga, ainda que efetuada a mais, efetuada fora do prazo ou em
duplicidade, nem isenção total ou parcial de pagamento do valor da taxa de inscrição, seja qual for o
motivo alegado exceto em caso de cancelamento do certame pela própria administração.
2.2.7 - Efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos de cancelamento da mesma, mudança de cargo
escolhido, nem mesmo transferência para terceiros, seja qual for o motivo alegado.
2.2.8 - Os candidatos poderão inscrever-se para mais de um cargo desde que os horários não coincidam. Se,
eventualmente o candidato se inscrever para mais de um cargo, caso haja compatibilidade de datas e
horários de provas, valerá a inscrição do cargo para qual assinou a respectiva lista de presença, sendo
vedada a mudança após a assinatura.
3. DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
3.1

- Em obediência ao disposto no art. 37, § 1º e 2º do Decreto 3.298 de 20/12/99 que regulamenta a Lei
7853/89, ser-lhes-á reservado o percentual de 5% (cinco por cento) das vagas existentes para o cargo,
das que vierem a surgir ou que forem criadas no prazo de validade do presente Concurso Público.

3.1.1 - Se, na aplicação do percentual, resultar número fracionado igual ou superior a 0,5 (cinco décimos), estará
formada 01(uma) vaga para a pessoa com deficiência. Se inferior a 0,5 (cinco décimos), a formação da
vaga ficará condicionada à elevação da fração para o mínimo de 0,5 (cinco décimos), caso haja aumento
do número de vagas para o cargo.
3.2

3.3

- Considera-se Pessoa com Deficiência (PcD) aquela que se enquadra nas categorias discriminadas no
Decreto nº 3.298/99, de 20 de dezembro de 1999, e suas alterações, assim definidas:
a) Deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano,
acarretando o comprometimento da função física, apresentando–se sob a forma de paraplegia,
paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia,
hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com
deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam
dificuldades para o desempenho das funções;
b) Deficiência auditiva: perda bilateral, parcial ou total, de 41 (quarenta e um) decibéis (Db) ou mais,
aferida por audiograma nas frequências de 500 Hz, 1.000 Hz, 2.000 Hz e 3.000 Hz;
c) Deficiência visual: cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que, 0,05 no melhor olho, com
a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho,
com a melhor correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos
os olhos for igual ou menor que 60°; ou a ocorrência simultânea de quaisquer condições anteriores;
d) Deficiência mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação
antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais
como: comunicação; cuidado pessoal; habilidades sociais; utilização dos recursos da comunidade;
saúde e segurança; habilidades acadêmicas; lazer; e trabalho;
e) Deficiência múltipla: associação de duas ou mais deficiências.
- O primeiro candidato com deficiência classificado no Concurso Público será convocado para ocupar a 5ª
vaga aberta, relativa ao cargo para o qual concorreu, enquanto os demais candidatos com deficiência
classificados serão convocados para ocupar a 20ª, 40ª, 60ª vagas e, assim sucessivamente, observada a
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ordem de classificação, relativamente à criação de novas vagas, durante o prazo de validade Concurso
Público.
3.4

- As pessoas com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no Decreto Federal Nº
3.298/99, particularmente, em seu art. 40, participarão do Concurso Público em igualdade de condições
com os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de
aprovação, ao dia, horário e local de aplicação das provas, e a nota mínima exigida para todos os demais
candidatos.

3.5

- Para ter direito a reserva de vagas o candidato deficiente deverá encaminhar via SEDEX o Laudo Médico
emitido nos últimos 12 (doze) meses, para a S.R. Digitalizações, situada na Rua Jesuíno Pereira dos
Santos, 204 - Jardim Santo Antônio - CEP 14680-000 - Jardinópolis-SP, postando até o último dia de
inscrição:
a)

Requerimento solicitando vaga especial, contendo a identificação do candidato e indicação do
município/certame para o qual se inscreveu;

b)

Laudo Médico atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código
correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, bem como a provável causa da
deficiência, inclusive para assegurar a previsão de adaptação à prova;

c)

Solicitação de prova especial, se necessário. (A não solicitação de prova especial eximirá a empresa
de qualquer providência).

3.5.1 - O candidato deverá incluir no requerimento de vaga especial o detalhamento dos recursos necessários
para realização da prova (exemplos: prova ampliada, sala de fácil acesso com rampa ou no térreo, mesa
especial para cadeirante etc.).
3.5.2 - Para efeito dos prazos estipulados no item 3.5, será considerada a data de postagem fixada pela Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT.
3.6

- Serão indeferidas as inscrições na condição especial de pessoa com deficiência dos candidatos que não
encaminharem dentro do prazo e forma prevista no presente Edital o respectivo laudo médico. O
candidato com deficiência que não realizar a inscrição conforme instruções constantes neste Edital, não
poderá impetrar recurso em favor de sua situação.

3.7

- Aos deficientes visuais (cegos) serão oferecidas provas no sistema Braile e suas respostas deverão ser
transcritas também em Braile ou será oferecido Fiscal Ledor e suas respostas serão transcritas fielmente
no cartão de respostas pelo mesmo e gravadas em áudio e vídeo. Os referidos candidatos deverão levar
para esse fim, no dia da aplicação da prova, reglete e punção, podendo ainda, utilizar-se de soroban. Aos
deficientes visuais (amblíopes) serão oferecidas provas ampliadas, com tamanho e letra correspondente
a corpo 24.

3.8

- A publicação do resultado final do Concurso Público será feita em duas listas, contendo a primeira, a
pontuação de todos os candidatos, inclusive a das pessoas com deficiência, e a segunda, somente a
pontuação destes últimos.

3.9

- Não havendo candidatos aprovados para as vagas reservadas às pessoas com deficiência, estas serão
preenchidas pelos demais candidatos aprovados, com estrita observância da ordem classificatória.

3.10 - Os candidatos que não atenderem aos dispositivos mencionados no presente Edital não serão
considerados como pessoas com deficiência e não terão prova especial preparada, sejam quais forem os
motivos alegados.
3.11 - Ao ser convocado para investidura no cargo público, o candidato deverá se submeter a exame médico,
que terá decisão terminativa sobre a qualificação do candidato como deficiente ou não, e o grau de
deficiência capacitante para o exercício da função. Será eliminado da lista de pessoa com deficiência o
candidato cuja deficiência assinalada na Ficha de Inscrição não se constate, devendo o mesmo constar
apenas na lista de classificação geral.
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3.12 - Após o ingresso do candidato com deficiência, este não poderá ser arguida para justificar a concessão de
readaptação do cargo e de aposentadoria por invalidez.
4. DAS PROVAS E DOS PRINCÍPIOS
4.1

- O Concurso Público será de Prova de caráter classificatório e eliminatório.

4.2

- A duração da prova objetiva para todos os Cargos será de 2h00 (duas horas), já incluído o tempo para o
preenchimento da folha de respostas.

4.3

- O candidato deverá comparecer ao local designado com antecedência mínima de 1 (uma) hora, munido
de caneta TRANSPARENTE azul ou preta, lápis preto e borracha e UM DOS SEGUINTES DOCUMENTOS
NO ORIGINAL:
Cédula de Identidade - RG;
Carteira de Órgão ou Conselho de Classe;
- Carteira de Trabalho e Previdência Social;
- Certificado Militar;
- Carteira Nacional de Habilitação, emitida de acordo com a Lei 9.503/97 (com foto);
- Passaporte.
- As provas objetivas (escritas) desenvolver-se-ão em forma de testes, por meio de questões de múltipla
escolha, na forma estabelecida no presente Edital.
-

4.4
4.5

- Durante as provas não será permitido, sob pena de exclusão do Concurso Público: qualquer espécie de
consultas bibliográficas, comunicação com outros candidatos, ou utilização de livros, manuais ou
anotações, máquina calculadora, relógios de qualquer tipo, agendas eletrônicas, telefones celulares,
smartphones, mp3, notebook, palmtop, tablet, BIP, walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou
transmissor de mensagens, bem como o uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros
acessórios similares.

4.6

- Após adentrar a sala de provas e assinar a lista de presença, o candidato não poderá, sob qualquer
pretexto, ausentar-se sem autorização do Fiscal de Sala, podendo sair somente acompanhado do
Volante, designado pela Coordenação do Concurso Público.

4.7

- O candidato só poderá retirar-se do local de aplicação das provas, após 45 (quarenta e cinco) minutos
do horário previsto para o início das mesmas e constante do presente Edital, devendo entregar ao Fiscal
da Sala a respectiva folha de respostas. Não serão computadas questões não respondidas, que
contenham rasuras, que tenham sido respondidas a lápis, ou que contenham mais de uma alternativa
assinalada.

4.8

- Ao final das provas, os três últimos candidatos deverão permanecer na sala, a fim de assinar juntamente
com o fiscal, a ata testemunhando que o malote contendo o envelope com as folhas de respostas foi
devidamente lacrado, sendo liberados quando todos as tiverem concluído.

5. DA COMPOSIÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS E NÚMERO DE QUESTÕES
5.1

- PROVA OBJETIVA
Cargos
Coletor de Lixo
Coveiro
Recepcionista

Provas Objetiva
Língua Portuguesa
Matemática
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Agente de Controle de Vetores
Fiscal Sanitário
Técnico em Enfermagem
Técnico em Farmácia

Assistente Social
Psicólogo com Especialização em T.E.A.
Zootecnista
Professor de Educação Especial (PEE)
Professor PEB II - Educação Física
Professor PEB II - Matemática

5.2

Língua Portuguesa
Matemática
Conhecimentos Específicos/Informática

10
10
10

Língua Portuguesa
Conhecimentos Específicos/Informática

10
20

Língua Portuguesa
Conhecimentos Pedagógicos e Legislação
Conhecimentos Específicos
Prova de Títulos

10
10
10
Capítulo 7

- A classificação final dos candidatos obedecerá a ordem decrescente de notas ou média, de acordo com
o item 12 deste Edital.

6. DAS MATÉRIAS
6.1

- As matérias constantes das provas a que se submeterão os candidatos são as constantes no Anexo I do
presente Edital.

7. DOS TÍTULOS
7.1

- O Concurso Público será de provas com valoração de títulos apenas para os cargos de Professor de
Educação Especial (PEE), Professor PEB II - Educação Física e Professor PEB II - Matemática.

7.2

- A pontuação obtida com os títulos será acrescida na nota da prova objetiva somente para os candidatos
classificados.

7.3

- Os títulos para efeito de sua validade deverão ser entregues no dia da realização da prova objetiva e ao
término da mesma, em local a ser informado durante a realização da prova objetiva.

7.4

- A contagem dos títulos não poderá exceder a 3,00 (três) pontos, conforme tabela abaixo:
Pontuação
Atribuída

Nº Máximo de
Documentos

Diploma de conclusão de Curso de Doutorado

2,00

1

Diploma de conclusão de Curso de Mestrado

1,50

1

Diploma de conclusão de Curso de Especialização (mínimo de 360 horas),
em nível de pós-graduação, específico para a área na qual concorre.

0,50

2

Títulos

7.5

- Os títulos serão devidamente comprovados e deverão guardar direta relação com as atribuições do cargo
em Concurso Público, não sendo possível o cômputo cumulativo dos títulos de Mestrado e Doutorado.

7.6

- O candidato que se inscrever para mais de um cargo deverá entregar os títulos para cada inscrição, não
sendo considerados em hipótese alguma os mesmos títulos apresentados para cargos diferentes.

7.7

- Serão pontuados como títulos, Certificado/Declaração em papel timbrado da instituição, contendo
assinatura e identificação do responsável e a respectiva carga horária, que ateste sobre a conclusão do
curso.

7.8

- Não serão aceitos protocolos de documentos referentes a títulos. As cópias reprográficas deverão ser
autenticadas em cartório, inclusive títulos emitidos eletronicamente.

7.9

- Não haverá segunda chamada para entrega dos títulos, qualquer que seja o motivo de impedimento do
candidato que não os apresentou no dia da prova.
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7.10 - Não serão considerados os títulos apresentados, por qualquer forma, fora do dia e horário estabelecido
e estes deverão ser apresentados e entregues em envelope LACRADO, anexando na parte externa do
envelope o Formulário de Entrega de Títulos, disponível no endereço eletrônico
concursos.srdigitalizacoes.com.br, preenchendo com o número de inscrição, nome completo, o cargo
pretendido e a relação de títulos entregues, deixando livre apenas o canhoto para comprovação da
entrega, que lhe será devolvido.
7.11 - Em que pese os títulos serem apresentados na data da prova, os pontos somente serão contados se o
candidato obtiver a nota mínima para aprovação na prova objetiva.
7.12 - Não serão pontuadas como título, graduação ou pós-graduação, quando exigidas como pré-requisito.
Quando o título apresentado se constituir em um dos pré-requisitos, a graduação deverá ser
apresentada, sob pena de ser considerado pré-requisito e não título.
7.12 - Os pontos serão contados apenas para efeito de “classificação” e não de “aprovação”. Sobre a nota
obtida pelos candidatos serão somados os pontos referentes aos títulos, para a classificação final.
8. DAS NORMAS
8.1

- DATA - LOCAL - HORÁRIO - A data provável para a realização das provas objetivas será dia 19 de abril de
2020 (Domingo), em local a ser divulgado posteriormente, juntamente com a homologação das
inscrições, podendo a mesma ser alterada por motivos de força maior ou com antecedência mínima de
10 (dez) dias.

8.1.1 - HORÁRIOS
Abertura dos portões – 8:30 horas
Fechamento dos portões – 8:45 horas
Início das Provas – 9:00 horas
Agente de Controle de Vetores
Coletor de Lixo
Coveiro
Fiscal Sanitário
Recepcionista
Técnico em Enfermagem
Técnico em Farmácia

Abertura dos portões – 12:30 horas
Fechamento dos portões – 12:45 horas
Início das Provas – 13:00 horas
Assistente Social
Professor de Educação Especial (PEE)
PEB II - Educação Física
PEB II - Matemática
Psicólogo com Especialização em T.E.A.
Zootecnista

8.1.2 - Caso o número de candidatos exceda a oferta de lugares nas escolas localizadas na cidade, a S.R.
Digitalizações e a Prefeitura poderão alterar horários das provas ou até mesmo dividir a aplicação das
provas em mais de uma data, cabendo aos candidatos a obrigação de acompanhar as publicações
oficiais e por meio do site.
8.2

- Será disponibilizado no site da S.R. Digitalizações, até a data anterior a aplicação das provas, o cartão
de convocação. Essa comunicação não tem caráter oficial, e sim, apenas informativo.

8.3

- COMPORTAMENTO - As provas serão individuais, não sendo tolerada a comunicação com outro
candidato, nem a utilização de livros, manuais ou anotações, máquina calculadora, relógios de qualquer
tipo, agenda eletrônica, telefone celular, smartphone, mp3, notebook, palmtop, tablet, BIP, walkman,
gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor de mensagens, bem como o uso de óculos escuros,
bonés, turbantes, chapelarias e outros adereços, protetores auriculares e outros acessórios similares.
O candidato que for flagrado na sala de provas fazendo uso de qualquer dos pertences acima será
excluído do Concurso Público.

8.3.1 - O candidato que necessitar usar boné, gorro, chapéu, protetor auricular ou óculos de sol deverá ter
justificativa médica e o(s) objeto(s) será(ão) verificado(s) pela Coordenação. Constatado qualquer
problema, o candidato poderá ser excluído do Concurso Público.
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8.3.2 - Recomenda-se aos candidatos não levarem para o local de provas aparelho celular, contudo, se
levarem, estes deverão ser desligados, preferencialmente com baterias retiradas, e acondicionados em
invólucro fornecidos pela S.R. Digitalizações, juntamente com demais pertences pessoais, lacrados e
colocados embaixo da cadeira onde o candidato irá sentar-se. Pertences que não puderem ser alocados
nos sacos plásticos deverão ser colocados no chão sob a guarda do candidato.
8.3.3 - O candidato que for surpreendido dentro ou fora da sala antes do término da prova portando celular
fora da embalagem lacrada fornecida pela S.R. Digitalizações, mesmo que off-line (desligado) – ou
dentro dela, porém on-line (ligado) será excluído do Concurso Público, podendo, se quiser, continuar
fazendo a prova, mas ciente de sua exclusão, inclusive poderá responder criminalmente por tentativa
de fraude em concursos/processos seletivos. Ao concluir a prova e deixar a sala, o candidato deverá
manter desligado o celular até a saída do prédio.
8.3.4 - Todos os pertences serão de inteira responsabilidade do candidato. A organizadora não se
responsabilizará por perdas ou extravios de objetos e/ou equipamentos eletrônicos ocorridos durante
a realização da prova, nem por danos neles causados.
8.3.5 - Reserva-se ao Coordenador do Concurso Público designado pela S.R. Digitalizações e aos Fiscais, o
direito de tomar medidas saneadoras e restabelecer critérios outros para resguardar a execução
individual e correta das provas, bem como excluir da sala e eliminar do restante das provas o candidato
cujo comportamento for considerado inadequado, tais como:
a)

ausentar-se do local de realização da prova sem o acompanhamento de um fiscal;

b)

não devolver ao fiscal da sala a folha de respostas e/ou qualquer outro material de aplicação da
prova;

c)

fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer material que não o fornecido
pela empresa S.R. Digitalizações;

d)

estiver portando arma, mesmo que possua o respectivo porte;

e)

perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos.

8.3.6

- Após adentrar a sala de provas e assinar a lista de presença, o candidato não poderá, sob qualquer
pretexto, ausentar-se sem autorização do Fiscal de Sala, podendo sair somente acompanhado do
Volante, designado pela Coordenação do Concurso Público.

8.3.7

- Não será permitida a permanência de qualquer acompanhante nas dependências do local de realização
das provas, exceto no caso de amamentação, podendo ocasionar inclusive a não participação do
candidato no Concurso Público.

8.3.8

- Em caso de necessidade de amamentação durante a realização das provas, a candidata deverá levar
um acompanhante maior de idade, que ficará em local reservado para esse fim e que será responsável
pela guarda da criança. Não haverá compensação do tempo de amamentação à duração da prova da
candidata.

8.4

- O candidato que, eventualmente, necessitar alterar algum dado cadastral, no dia da realização da
prova, deverá solicitar ao Fiscal de Sala que registre em seu relatório de ocorrências.

8.5

- A folha de respostas, cujo preenchimento é de responsabilidade do candidato, é o único documento
válido para a correção eletrônica. Não será computada questão com emenda ou rasura, ainda que
legível, questões respondidas a lápis, nem questão não respondida ou que contenha mais de uma
resposta, mesmo que uma delas esteja correta.
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8.6

- O candidato só poderá retirar-se do local de aplicação das provas, após decorridos 45 (quarenta e cinco)
minutos do horário estabelecido no Edital para início das mesmas, devendo entregar ao Fiscal de Sala
respectiva folha de respostas.

8.7

- Ao final das provas, os três últimos candidatos, obrigatoriamente, deverão permanecer na sala, a fim
de assinar juntamente com o fiscal, a ata testemunhando que o malote contendo o envelope com as
folhas de respostas foi devidamente lacrado, sendo liberados quando todos as tiverem concluído.

8.8

- Após o término das provas os candidatos não poderão permanecer nas dependências do prédio.

8.9

- Os gabaritos preliminares serão disponibilizados na área do candidato, entre as 13h e 18h, subsequente
à data da aplicação da prova, e permanecerão no site pelo prazo de 2 (dois) dias.

8.10

- É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, editais e
comunicados referentes a este Concurso Público, no site da S.R. Digitalizações, os quais serão afixados
também nos quadros de aviso da Prefeitura, devendo, ainda, manter atualizado seu endereço.

9. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE
9.1

- Em todas as fases na classificação entre candidatos com igual número de pontos, serão fatores de
preferência os seguintes:
a)

idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei Federal 10.741/2003, entre si e frente aos
demais, dando-se preferência ao de idade mais elevada.

b)

maior idade.

9.1.1 - Persistindo o empate entre os candidatos, depois de aplicados todos os critérios acima, o desempate
se dará por meio de sorteio.
9.1.2 - O sorteio será realizado ordenando-se as inscrições dos candidatos empatados, de acordo com o seu
número de inscrição, de forma crescente ou decrescente, conforme o resultado do primeiro prêmio
da extração da Loteria Federal, do sorteio imediatamente anterior ao dia de aplicação da Prova
Objetiva, conforme os seguintes critérios:
a)

se a soma dos algarismos do número sorteado no primeiro prêmio da Loteria Federal for par, a
ordem será a crescente;

b)

se a soma dos algarismos da Loteria Federal for ímpar, a ordem será a decrescente.

10. DA FORMA DE JULGAMENTO DA PROVA OBJETIVA
10.1

- A prova objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos e terá caráter classificatório e
eliminatório.

10.2

- A nota da prova objetiva será obtida com a aplicação da fórmula abaixo:
NPO = 100
TQP
ONDE:

x NAP

NPO = Nota da prova objetiva
TQP = Total de questões da prova
NAP = Número de acertos na prova
10.3

- Será considerado aprovado na prova objetiva o candidato que obtiver, no mínimo, 50 (cinquenta)
pontos.
DOURADO – Centro Geográfico e Turístico do Estado de São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADO
CNPJ 51.814.960/0001-26
Rua Dr. Marques Ferreira, 591 – Centro – CEP 13590-000 – Dourado – SP
Fone/Fax: (16) 3345-9000 – E-mail: administracao@dourado.sp.gov.br
Site: www.dourado.sp.gov.br

10.4

- O candidato que não auferir no mínimo 50 (cinquenta) pontos na prova objetiva será desclassificado do
Concurso Público.

11. DA FORMA DE JULGAMENTO DA PROVA PRÁTICA
11.1

- Não haverá prova prática.

12. DO RESULTADO FINAL
11.1

- Para os candidatos cujos cargos o Edital prevê exclusivamente prova objetiva, o resultado final será
nota obtida com o número de pontos auferidos na prova objetiva.

11.2

- Para os candidatos cujos cargos o Edital prevê prova objetiva e avaliação de títulos, o resultado final
será nota obtida com o número de pontos auferidos na prova objetiva, acrescido da soma dos títulos,
se houver.

13. DOS RECURSOS
13.1

- Somente poderá ser interposto 1 (um) recurso para cada questão, quando o mesmo se referir ao
gabarito da prova objetiva, devendo o mesmo ser interposto nos termos do item 13.4 deste edital.

13.2

- Para recorrer o candidato deverá:
- acessar o site concursos.srdigitalizacoes.com.br;
- em seguida Digitar o seu CPF e Senha na Área do Candidato e no lado esquerdo da tela, clicar em
RECURSOS. Selecione a fase que deseja interpor recurso, vá em “Novo recurso” - “Para criar um
novo recurso, clique aqui” e preencher os campos solicitados.

13.2.1 - Todos os recursos deverão ser interpostos até 2 (dois) dias corridos a contar da divulgação, para efeito
da contagem do prazo:
a) da homologação das inscrições - 1 (um) recurso;
b) do gabarito preliminar (divulgação na área do candidato) e prova objetiva (em poder dos candidatos);
c) do resultado preliminar (divulgação na área do candidato) - 1 (um) recurso.
13.2.2 - Em qualquer caso, não serão aceitos recursos encaminhados via postal ou via fax.
13.3

- Caberá à S.R. Digitalizações e Serviços Eireli-Me., decidir sobre a anulação ou troca de alternativas de
questões julgadas irregulares. Julgados os recursos, no prazo máximo de 4 (quatro) dias após o
recebimento dos recursos válidos, em face do gabarito e/ou da prova objetiva, sendo algum recurso
julgado procedente e apto a alterar o gabarito geral já divulgado, será divulgado um novo gabarito, com
as modificações necessárias para conhecimento dos candidatos, que permanecerá no site pelo prazo
de 2 (dois) dias, não cabendo recurso nesta etapa.

13.3.1 - Em caso de anulação de questões, por falta de alternativa correta ou qualquer outro motivo que a S.R.
Digitalizações julgar procedente, estas serão consideradas corretas para todos os candidatos e os
pontos correspondentes serão atribuídos a todos os candidatos que não os obtiveram, independente
de recurso.
13.4

- Os recursos deverão ser fundamentados e estar embasados em argumentação lógica e consistente.
Em caso de constatação de questões da prova, o candidato deverá se pautar em literatura conceituada,
referência bibliográfica e argumentação plausível.

13.5

- Recursos não fundamentados na forma normatizada no item anterior ou interpostos fora do prazo ou
não interposto exclusivamente como determinado no item 13.2, serão julgados como “improcedente”,
não sendo aptos a serem analisados pela S.R. Digitalizações e arquivados sem julgamento de mérito. A
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Comissão constitui última instância na esfera administrativa para conhecer de recursos, não cabendo
recurso adicional pelo mesmo motivo.
14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1

- A inscrição do candidato implicará a completa ciência e a tácita aceitação das normas e condições
estabelecidas neste Edital e das demais normas legais pertinentes, sobre as quais não se poderá alegar
qualquer espécie de desconhecimento.

14.2

- O Edital poderá ser impugnado, mediante justificativa legal e dentro do prazo de inscrição, que
decorrido implicará a aceitação integral dos seus termos.

14.3

- A falsidade ou inexatidão das afirmativas, a não apresentação ou a irregularidade de documentos,
ainda que verificados posteriormente, eliminará o candidato do Concurso Público, anulando-se todos
os atos decorrentes da inscrição, sem prejuízo de responsabilização nas esferas administrativa, cível e
penal.

14.4

- A S.R. Digitalizações, bem como o órgão realizador do presente certame não se responsabilizam por
quaisquer cursos, textos, apostilas e outras publicações referentes ao Concurso Público.

14.5

- As questões de Língua Portuguesa são elaboradas com base na Norma Culta da Gramática da Língua
Portuguesa e não por fontes de internet ou dicionários.

14.6

- A folha de respostas (gabarito) do candidato será disponibilizada juntamente com o resultado
preliminar na área do candidato, através do site concursos.srdigitalizacoes.com.br e permanecerá

disponível pelo prazo de 2 dias.
14.7

- Após 180 (cento e oitenta) dias da divulgação oficial do resultado final do Concurso Público, as folhas
de respostas serão incineradas.

14.8

- O candidato obriga-se a manter atualizado seu endereço para correspondência, junto ao órgão
realizador, após o resultado final.

14.9

- A validade do presente Concurso Público será de 02 (dois) anos, podendo ser prorrogado por igual
período a critério da Administração.

14.10

- A convocação para a posse dos candidatos habilitados obedecerá rigorosamente à ordem de
classificação, não gerando o fato de aprovação, direito à posse. Os aprovados serão chamados
conforme as necessidades locais, a critério da Administração. As convocações serão feitas pela
Prefeitura Municipal, sendo de responsabilidade do candidato classificado manter seus endereços
devidamente atualizados.

14.11

- Para efeito de admissão, fica o candidato convocado sujeito à aprovação em exame de saúde,
elaborado por médicos especialmente designados pela Prefeitura Municipal e apresentação de
documentos legais que lhe forem exigidos, sendo que o não comparecimento no dia e hora designados
para tal, implicará na desclassificação automática do candidato do Concurso Público.

14.12

- Nos termos do artigo 37, § 10º, da Constituição Federal, acrescido pela Emenda Constitucional nº 20,
de 04/06/98, é vedada a percepção simultânea de salários com proventos de aposentadoria, salvo nas
hipóteses de acumulação remunerada, expressamente previstos pela Lei Maior.

14.13

- Ficam impedidos de participarem do certame aqueles que possuam com qualquer dos sócios da S.R.
Digitalizações e Serviços Eireli-Me., a relação de parentesco disciplinada nos artigos 1.591 a 1.595 do
Novo Código Civil. Constatado o parentesco a tempo, o candidato terá sua inscrição indeferida, e se
verificado posteriormente à homologação, o candidato será eliminado do certame, sem prejuízo das
medidas administrativas e judiciais cabíveis.
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14.14

- Não obstante as penalidades cabíveis, a S.R. Digitalizações poderá, a qualquer tempo, anular a
inscrição ou a prova do candidato, desde que verificadas falsidades de declaração ou irregularidades
na prova.

14.15

- Todos os casos, problemas ou questões que surgirem e que não tenham sido expressamente previstos
no presente Edital e Lei Orgânica Municipal serão resolvidos em comum pela Prefeitura e S.R.
Digitalizações e Serviços Eireli-Me.

14.16

- A Homologação do Concurso Público poderá ser efetuada por cargo, individualmente, ou pelo
conjunto de cargos constantes do presente Edital, a critério da Administração.

14.17

- A inexatidão das informações ou a constatação, mesmo posterior, de irregularidade em documentos
ou nas provas, eliminarão o candidato do Concurso Público.

14.18

- O candidato obriga-se a manter atualizado seu endereço para correspondência, junto ao órgão
realizador, após o resultado final.

14.19

- Os vencimentos constantes do presente Edital são referentes ao da data do presente Edital.

Para que chegue ao conhecimento de todos e, no futuro, não se alegue ignorância, é expedido o
presente Edital, que vai afixado no lugar de costume e publicado no endereço eletrônico
concursos.srdigitalizacoes.com.br.
Dourado-SP, 28 de fevereiro de 2020.

Luiz Antonio Rogante Junior
Prefeito
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ANEXO I
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Língua Portuguesa: (Comum para os cargos de Coletor de Lixo, Coveiro e Recepcionista)
Ortografia, Divisão Silábica, Acentuação Gráfica, Encontros Vocálicos (ditongo, tritongo, hiato), Substantivo =
Classificação, gênero, número e grau, Adjetivo = Classificação, gênero, número e grau, Locução Adjetiva, Flexão
verbal = tempos do Modo Indicativo, Pronomes, Preposição, Sinonímia, Antonímia, Tipos de frases = afirmativa,
interrogativa, exclamativa.
Matemática: (Comum para os cargos de Coletor de Lixo, Coveiro e Recepcionista)
As quatro operações, medidas de tempo, noções de dúzia, arroba, dezena, centena, milhar, etc.; problemas com
as quatro operações, problemas sobre peso, tempo, e medidas de massa, tempo, área, etc.; problemas sobre
sistema métrico, Sistema Monetário Nacional (Real), Algarismos Romanos.
Língua Portuguesa: (Comum para os cargos de Agente de Controle de Vetores e Fiscal Sanitário)
Fonema e Sílaba; Ortografia; Estrutura e Formação das Palavras; Classificação e Flexão das Palavras; Classes de
Palavras: tudo sobre substantivo, adjetivo, preposição, conjunção, advérbio, verbo, pronome, numeral, interjeição
e artigo; Acentuação; Concordância nominal; Concordância Verbal; Regência Nominal; Regência Verbal; Sinais de
Pontuação; Uso da Crase; Colocação dos pronomes nas frases; Termos Essenciais da Oração (Sujeito e Predicado);
Análise e Interpretação de Textos.
Matemática: (Comum para os cargos de Agente de Controle de Vetores e Fiscal Sanitário)
Conjunto de números: naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais, operações, expressões (cálculo), problemas,
raiz quadrada; MDC e MMC - cálculo - problemas; Porcentagem; Juros Simples; Regras de três simples e composta;
Sistema de medidas: comprimento, superfície, massa, capacidade, tempo, volume; Sistema Monetário Nacional
(Real); Equações: 1º e 2º graus; Inequações do 1º grau; Expressões Algébricas; Fração Algébrica; Geometria Plana.
Língua Portuguesa: (Comum para os cargos de Assistente Social, Professor de Educação Especial (PEE), Professor
PEB II - Educação Física, Professor PEB II - Matemática, Psicólogo com Especialização em T.E.A., Técnico em
Enfermagem, Técnico em Farmácia e Zootecnista)
FONOLOGIA: Conceitos básicos – Classificação dos fonemas – Sílabas – Encontros Vocálicos – Encontros
Consonantais – Dígrafos – Divisão silábica. ORTOGRAFIA: Conceitos básic os – O Alfabeto – Orientações
ortográficas. ACENTUAÇÃO: Conceitos básicos – Acentuação tônica – Acentuação gráfica – Os acentos – Aspectos
genéricos das regras de acentuação – As regras básicas – As regras especiais – Hiatos – Ditongos – Formas verbais
seguidas de pronomes – Acentos diferenciais. MORFOLOGIA: Estrutura e Formação das palavras – Conceitos
básicos – Processos de formação das palavras – Derivação e Composição – Prefixos – Sufixos – Tipos de
Composição – Estudo dos Verbos Regulares e Irregulares – Classe de Palavras. SINTAXE: Termos Essenciais da
Oração – Termos Integrantes da Oração – Termos Acessórios da Oração – Período – Sintaxe de Concordância –
Sintaxe de Regência – Sintaxe de Colocação – Funções e Cargos das palavras “que” e “se” – Sinais de Pontuação.
PROBLEMAS GERAIS DA LÍNGUA CULTA: O uso do hífen – O uso da Crase – Interpretação e análise de Textos –
Tipos de Comunicação: Descrição – Narração – Dissertação – Tipos de Discurso – Qualidades de defeitos de um
texto – Coesão Textual. ESTILÍSTICA: Figuras de linguagem – Vícios de Linguagem.
Matemática: (Comum para os cargos de Técnico em Enfermagem e Técnico em Farmácia)
Números naturais, inteiros, racionais e reais: adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação. Múltiplos e
divisores, fatoração, máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum. Medidas: comprimento, área, volume,
ângulo, tempo e massa. Proporções e Matemática Comercial: grandezas diretamente e inversamente
proporcionais. Regra de três simples e composta. Porcentagem, juros composto, juros e descontos simples.
Cálculo Algébrico: identidades algébricas notáveis. Operações com expressões algébricas. Equações e Inequações:
equações do 1º e 2º graus. Interpretação de gráficos. Sistemas de equações de 1º e 2º graus. Análise Combinatória
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e Probabilidade: arranjos, combinações e permutações simples. Probabilidade de um evento. Funções: operações
com funções de 1º e 2º graus. Raciocínio lógico. Raciocínio sequencial. Orientações espacial e temporal. Formação
de conceitos. Discriminação de elementos. Compreensão do processo lógico que, a partir de um conjunto de
hipóteses, conduz, de forma válida, a conclusões determinadas.
Conhecimentos Pedagógicos e Legislação: (Comum para os cargos de Professor de Educação Especial (PEE),
Professor PEB II - Educação Física e Professor PEB II - Matemática)
Relação entre educação, escola e sociedade: concepções de Educação e de Escola. A função social da escola, a
educação inclusiva e o compromisso ético e social do educador. Gestão democrática: a participação como
princípio. Organização da escola centrada no processo de desenvolvimento pleno do educando. A integração
entre educar e cuidar na Educação básica. Projeto político-pedagógico: fundamentos para a orientação, o
planejamento e a implementação das ações educativas da escola. Construção participativa do projeto
políticopedagógico e da autonomia da escola. Currículo e cultura: visão interdisciplinar e transversal do
conhecimento. Currículo: a valorização das diferenças individuais, de gênero, étnicas e socioculturais e o combate
à desigualdade. Currículo, conhecimento e processo de aprendizagem: as tendências pedagógicas na escola.
Currículo na Educação Básica: a função da competência leitora e o desenvolvimento dos saberes escolares das
diversas áreas de conhecimento. Currículo em ação: planejamento, seleção, contextualização e organização dos
diversos tipos de conteúdo; o trabalho por projetos. A avaliação mediadora e a construção do conhecimento:
acompanhamento dos processos de ensino e de aprendizagem. A mediação do professor, dialogal e
problematizadora, no processo de aprendizagem e desenvolvimento do aluno; a inerente formação continuada
do educador. A educação escolar e as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC).
Bibliografia
AGUIAR, Márcia Ângela da Silva [et. al.]. Conselho Escolar e a relação entre a escola e o desenvolvimento com
igualdade social. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica, 2006.
ARÊAS, Celina Alves. A função social da escola. Conferência Nacional da Educação Básica.
CASTRO, Jane Margareth; REGATTIERI, Marilza. Relações Contemporâneas Escola-Família. p. 28-32. In:
CASTRO, Jane Margareth; REGATTIERI, Marilza. Interação escola-família: subsídios para práticas escolares.
Brasília: UNESCO, MEC, 2009.
COLL, César. O construtivismo na sala de aula. São Paulo: Editora Ática, 1999. (Capítulos 4 e 5).
CONTRERAS, José. A autonomia de professores. São Paulo: Cortez Editora, 2002. (Capítulos 3 e 7).
DOWBOR, Ladislau. Educação e apropriação da realidade local. Estud. Av. [online]. 2007, vol. 21, nº 60, pp. 75-90.
FONTANA, Roseli Ap. Cação. Mediação Pedagógica em sala de aula. Campinas: Editora Autores Associados, 1996
(Primeiro tópico da Parte I – A gênese social da conceitualização).
GALVÃO, Izabel. Expressividade e emoções segundo a perspectiva de Wallon. In: ARANTES, Valéria A. Afetividade
na Escola: alternativas teóricas e práticas. São Paulo: Summus, 2003.
GARCIA, Lenise Aparecida Martins. “Transversalidade e Interdisciplinaridade”. Disponível em:
<http://smeduquedecaxias.rj.gov.br/nead/Biblioteca/Forma%C3%A7%C3%A3o%20Continuada/Artigos%20Di
versos/garcia-transversalidade-print.pdf>
HOFFMAN, Jussara. Avaliação mediadora: uma relação dialógica na construção do conhecimento. In: SE/SP/FDE.
Revista Ideias, nº 22, pág. 51 a 59.
LIBÂNEO, J.C. Democratização da Escola Pública – a pedagogia crítico-social dos conteúdos. São Paulo: Loyola,
1985. (Capítulo 6).
LIBÂNEO, J.C.; OLIVEIRA, J. F.; TOSCHI, M. S. Educação Escolar: políticas, estrutura e organização. São Paulo: Cortez,
2003, capítulo III, da 4ª Parte.
LIBÂNEO, J.C. Didática. São Paulo: Cortez, 2013, capítulos 2,7 e 9.
MANTOAN, Maria Teresa Eglér. Abrindo as escolas às diferenças, capítulo 5. In: MANTOAN, Maria Teresa Eglér
(Org.). Pensando e Fazendo Educação de Qualidade. São Paulo: Moderna, 2001.
MORAN, José Manuel. Os novos espaços de atuação do professor com as tecnologias. In: Revista Diálogo
Educacional, Curitiba, v.4, n.12.p.13-21, maio/ago.2004.
MOURA, Daniela Pereira de. Pedagogia de Projetos: contribuições para uma educação transformadora.
PIAGET, Jean. Desenvolvimento e aprendizagem. Trad. Paulo Francisco Slomp. UFRGS- PEAD 2009/1.
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PIMENTA, Selma, G.A. A Construção do Projeto Pedagógico na Escola de 1º Grau. Ideias, nº 8, 1.990, p 17-24.
QUEIROZ, Cecília T. A. P. de; MOITA, Filomena M. G. da S.C.. Fundamentos sócio-filosóficos da educação. Campina
Grande; Natal: UEPB/UFRN, 2007. (MEC/SEB/SEED).
RESENDE, L. M. G. de. A perspectiva multicultural no projeto político-pedagógico. In: VEIGA, Ilma Passos
Alencastro. Escola: espaço do projeto político-pedagógico. Campinas: Papirus, 1998.
RIOS, Teresinha Azeredo. Compreender e ensinar: por uma docência de melhor qualidade. São Paulo: Cortez, 2001
(capítulos 2 e 3).
ROPOLI, Edilene Aparecida. A Educação Especial na Perspectiva da Inclusão Escolar: a escola comum inclusiva.
Brasília: Ministério da Educação. SEESP. Universidade Federal do Ceará, 2010.
VEIGA, I. P. A. (Org.). Projeto político-pedagógico da escola – uma construção possível. 2.ª ed. Campinas: Papirus,
1996.
VINHA, Telma Pileggi. O educador e a moralidade infantil numa perspectiva construtivista. Revista do Cogeime, nº
14, julho/99, pág. 15-38.
WEIZ, T. O diálogo entre o ensino e a aprendizagem. 2ª ed. São Paulo: Ática, 2000, (capítulos 4 e 8).
ZABALA, Antoni. A Prática educativa: Como ensinar. Porto Alegre: ArtMed, 1998, (capítulo 2) Legislação e
Documentos Institucionais.
BRASIL. Constituição Federal. Título VIII – Da Ordem Social: Capítulo III – Da Educação, da Cultura e do Desporto:
Seção I – Da Educação.
BRASIL. Lei Federal nº 8.069/1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente.
BRASIL. Lei Federal nº 9.394, de 20/12/96 – Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional.
BRASIL. Resolução CNE/CEB 04/2010 – Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica. Brasília:
CNE, 2010.
BRASIL. Resolução CNE/CEB 07/2010 – Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove)
anos. Brasília: CNE, 2010.
BRASIL/MEC. Base Nacional Comum Curricular. Ensino Fundamental: anos finais. Disponível em:
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf
Conhecimentos Específicos: (Ordem Alfabética)
AGENTE DE CONTROLE DE VETORES:
Princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde. Diretrizes Nacionais para a Prevenção e Controle de Epidemias
de Dengue do Ministério da Saúde – 2009. Doença de Chagas – vetor. Doenças de transmissão vetorial e zoonoses:
dengue, zika, chikungunya e febre amarela: principais sinais e sintomas; medidas de prevenção das doenças.
Mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya: aedes aegypti: biologia, ciclo de vida, medidas de controle,
principais criadouros. Leishmanioses (tegumentar e visceral): características epidemiológicas: ciclo, modo de
transmissão, período de incubação, suscetibilidade e imunidade; aspectos clínicos no cão; medidas preventivas
dirigidas à população humana, ao vetor e à população canina. Raiva: noções sobre a doença, vacinação antirrábica
animal, controle de morcegos em áreas urbanas. Controle ético da população de cães e gatos: guarda responsável
e programa de controle populacional de cães e gatos. Toxoplasmose: transmissão; sintomas; prevenção. Animais
peçonhentos: ofídios, aracnídeos (aranhas e escorpiões) e lepidópteros (Lonomia obliqua). Pragas urbanas –
controle (pombos, ratos/camundongos/ratazanas, aranhas, caramujos, formigas, etc.). Noções de segurança do
trabalho: uso de equipamento de proteção individual nas dedetizações. Noções básicas de ética e sigilo. Noções
básicas de higiene e saúde. Noções básicas de saneamento básico. Atribuições e atividades do Controle de Vetor
(denominado nas Leis nº 11.350 e nº 13.595 como Agente de combate às Endemias). Lei nº 11.350/2006 e suas
atualizações. Lei nº 13.595/2018. Informática: Conhecimentos Básicos do Pacote Microsoft Office 2013 ou
superior em português: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Uso do correio eletrônico, Internet e atalhos do
teclado.
ASSISTENTE SOCIAL:
Referência Bibliográficas:
ACOSTA, Ana Rojas; VITALE, Maria Amália Faller (Org.). Família: Redes, Laços e Políticas Públicas. 5 ed. São Paulo:
Cortez, 2011
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BARBOSA, Rosangela Nair de Carvalho. Economia Solidária como Política Pública: uma tendência de geração de
renda e ressignificação do trabalho no Brasil. 1 ed. São Paulo: Cortez, 2007.
BARROCO, Maria Lúcia. Ética: fundamentos sócio-históricos. Vol 4. São Paulo: Cortez, 2008.
BISNETO, José Augusto. Serviço Social e Saúde Mental: uma análise institucional da prática. São Paulo: Cortez,
2007.
BRAGA, Lea; CABRAL, Maria do Socorro Reis. Serviço Social na Previdência: trajetória, projetos profissionais e
saberes. 4 ed. São Paulo: Cortez, 2011.
COUTO, Berenice Rojas. Direito Social e Assistência Social na sociedade brasileira: uma equação possível?. 3 ed.
São Paulo: Cortez, 2008.
GUERRA, Yolanda D. A instrumentalidade do Serviço Social. 2 ed rev. São Paulo: Cortez, 1999.
IAMAMOTO, Marilda Villela. Serviço Social em Tempo de Capital Fetiche: Capital financeiro, trabalho e questão
social. 2 ed. São Paulo: Cortez, 2008.
IAMAMOTO, Marilda Villela. Serviço Social na Contemporaneidade: trabalho e formação profissional. 4 ed. São
Paulo: Cortez, 2001.
IAMAMOTO, Marilda Villela; CARVALHO, Raul de. Relações Sociais e Serviço Social no Brasil: esboço de uma
interpretação histórico-metodológica. 24 ed. São Paulo: Cortez, 2008
MAGALHÃES, Selma Marques. Avaliação e Linguagem: Relatórios, Laudos e Pareceres. 2 ed. São Paulo: Veras,
2006 NETO, José Paulo. Capitalismo Monopolista e Serviço Social. 2ed. São Paulo: Cortez, 1996
PEIXOTO, Clarice Ehlers; CLAVAIROLLE, Francoise. Envelhecimento, políticas sociais e novas tecnologias. Rio de
Janeiro: FGV, 2005
PEREIRA, Potyara. Política Social: temas & questões. São Paulo: Cortez, 2008.
PONTES, Reinaldo Nobre. Mediação e Serviço Social. 2 ed. rev. São Paulo: Cortez, 1997
VASCONCELOS, Ana Maria de. Prática do Serviço Social: Cotidiano, formação e alternativas na área da saúde. 5
ed. São Paulo: Cortez, 2007.
Lei nº 8.069 de 13/07/1990. Estatuto da Criança e do Adolescente Comentado: Comentários Jurídicos e Sociais,
10ª edição, atualizado por Munir Cury, Malheiros Editores Ltda.
Revista Serviço Social e Sociedade. Editora Cortez - edições:
nº 56: Assistência Social e Sociedade Civil
nº 57: Temas Contemporâneos
nº 63: O enfrentamento da pobreza em questão
nº 71: Especial Família
nº 86: Espaço Público e Direitos Sociais
nº 93: Trabalho e Trabalhadores
nº 95: Especial “Serviço Social: Memória e História”
nº 96: Memória do Serviço Social. Políticas Públicas
nº 97: Serviço Social, História e Trabalho
nº 98: Mundialização do Capital e Serviço Social
nº 99: Direitos, Ética e Serviço Social
nº 100: O congresso da Virada e os 30 anos da Revista
nº 101: Fundamentos críticos para o exercício profissional
nº 102: Serviço Social e Saúde: múltiplas dimensões
nº 103: Formação e exercício profissional
nº 104 (Especial): Crise Social - Trabalho e Mediações Profissionais
nº 105: Direitos Sociais e política pública
nº 106: Educação, trabalho e sociabilidade
nº 107: Condições de Trabalho/Saúde
nº 108 (Especial): Serviço Social no Mundo.
Legislação:
BRASIL. Lei Federal nº 9.394/96. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Diário Oficial da União,
Brasília, seção I, 23 dez. 1996.
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______. Lei Federal nº 10.741/03. Dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras providências. Diário Oficial da
União, Brasília, seção I, 3 out. 2003.
______. Lei Federal nº 8.080/90. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde,
a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Diário Oficial da
União, Brasília, seção I, 19 set. 1990.
______. Constituição da República Federativa do Brasil. Diário Oficial da União, Brasília, seção I, 05 out. 1988. (Os
Direitos e Garantias Fundamentais, Da Ordem Social, Da Saúde, Da Previdência Social, Da Assistência Social,
Da Educação, Da Cultura e do Desporto, da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso);
______. Lei Federal nº 8.069/90 (arts 1º ao 140). Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, e dá outras
providências. Diário Oficial da União, Brasília, seção I, 16 jul. 1990.
Lei nº 8.742/93. Lei Orgânica da Assistência Social;
Lei nº 7.853. Dispõe sobre o apoio a pessoa portadora de deficiência;
Código de Ética Profissional;
Lei nº 8.662/93. Regulamenta a Profissão de Assistente Social;
Decreto nº 6.214 de 26/09/2007. Regulamenta o Benefício da Prestação Continuada.
NOB / SUAS; NOB-RH / SUAS; NOB/SUS;
Conhecimento sobre Programas e Projetos Sociais vigentes.
Informática: Conhecimentos Básicos do Pacote Microsoft Office 2013 ou superior em português: Word, Excel,
PowerPoint, Outlook, Uso do correio eletrônico, Internet e atalhos do teclado.
COLETOR DE LIXO:
A prova versará sobre Língua Portuguesa e Matemática.
COVEIRO:
A prova versará sobre Língua Portuguesa e Matemática.
FISCAL SANITÁRIO:
Sistema Único de Saúde - SUS, Princípios fundamentais, diretrizes, atribuições e competências das esferas
governamentais do SUS; Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA): criação, competências, estrutura
organizacional, administração; Vigilância Sanitária: conceitos, áreas de abrangência, funções; Controle sanitário
dos estabelecimentos, produtos e serviços de interesse da vigilância sanitária; Resíduos de serviços de saúde;
Doenças transmitidas por alimentos. Informática: Conhecimentos Básicos do Pacote Microsoft Office 2013 ou
superior em português: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Uso do correio eletrônico, Internet e atalhos do
teclado.
PEB II – EDUCAÇÃO FÍSICA:
Corpo, sociedade e a construção da cultura corporal de movimento; Nutrição e atividade física; Socorros de
urgência aplicados à Educação Física; Educação Física no currículo da Educação Básica: significados e
possibilidades; As diferentes tendências pedagógicas da Educação Física na escola; Educação Física escolar e
cidadania; Os objetivos, conteúdos, metodologia e avaliação na Educação Física Escolar; Esporte e jogos na escola:
competição, cooperação e transformação didático-pedagógica; Crescimento e desenvolvimento motor;
Concepções de Educação e Escola; Ética no trabalho docente; Organização da escola centrada no processo de
desenvolvimento do educando; Desenvolvimento das capacidades inerentes ao rendimento esportivo;
Abordagens da educação física escolar; Motricidade humana; Biodinâmica da atividade humana; Atividade física
e qualidade de vida; Histórico da educação física no Brasil; Condicionamento físico e performance humana;
Esportes, lutas e danças – histórico e regras; Anatomia Humana; Parâmetros Curriculares Nacionais - Vol.
Educação Física.
PEB II – MATEMÁTICA:
1. Aritmética e Conjuntos: Os conjuntos numéricos (naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais); operações
básicas, propriedades, divisibilidade, contagem e princípio multiplicativo. Proporcionalidade. 2. Álgebra:
Equações de 1º e 2º graus; funções elementares, suas representações gráficas e aplicações: lineares, quadráticas,
exponenciais, logarítmicas e trigonométricas; progressões aritméticas e geométricas; polinômios; números
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complexos; matrizes, sistemas lineares e aplicações na informática; fundamentos de matemática financeira. 3.
Espaço e Forma: Geometria plana, plantas e mapas; geometria espacial; geometria métrica; geometria analítica.
4. Tratamento de Dados: Fundamentos de estatística; análise combinatória e probabilidade; análise e
interpretação de informações expressas em gráficos e tabelas; Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino
Fundamental (Matemática).
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL (PEE):
Referências Bibliográficas:
AZENHA, Maria da Graça. Construtivismo – De Piaget a Emilia Ferreiro. 7 ed. São Paulo: Editora Ática, 2000.
CARVALHO, Rosita Edler. Educação Inclusiva com os pingos nos “is”. Porto Alegre: Editora Mediação, 2004.
______. A nova LDB e a Educação Especial. 4 ed – revisada e atualizada. Rio de Janeiro: WVA, 2007.
FÁVERO, Eugênia Augusta Gonzaga, PANTOJA, Luísa de Marillac P., MANTOAN, Maria Teresa Eglér. Atendimento
Educacional Especializado – Aspectos Legais e Orientação Pedagógica. São Paulo: MEC/SEESP, 2007.
FERREIRA, Maria Elisa Caputo, GUIMARÃES, Marly. Educação Inclusiva. Rio de Janeiro: DP&A, 2003.
MANTOAN, Maria Teresa Eglér, PRIETO, Rosângela Gavioli. Inclusão Escolar. Valéria Amorim Arantes (org.), São
Paulo: Summus Editorial, 2006.
MANTOAN, Maria Teresa Eglér. Ser ou estar: eis a questão – explicando o déficit intelectual. Rio de Janeiro: WVA,
2004.
______. A integração de pessoas com deficiência: contribuições para uma reflexão sobre o tema. São Paulo,
Memnon: editora SENAC, 1997.
______. Compreendendo a deficiência mental – novos caminhos educacionais. São Paulo: Editora Scipione.
MAZZOTTA, Marcos. Educação Escolar – comum ou especial? São Paulo: Pioneira, 1987.
______. Educação Especial no Brasil – História e políticas públicas. São Paulo: Cortez, 1996.
PAULA, Ana Rita de. A hora e a vez da família em uma sociedade inclusiva. Brasília: Ministério da Educação,
Secretaria de Educação Especial, 2007.
SCHIRMER, Carolina R., BROWNING, Nádia, BERSCH, Rita, MACHADO, Rosângela. Atendimento Educacional
Especializado – Deficiência Física. São Paulo: MEC/SEESP, 2007.
BRASIL, Ministério da Educação. Diretrizes nacionais para a educação especial na educação básica. MEC/SEESP,
2001.
______. Lei Federal nº 8.069/90 (arts 1º ao 140). Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, e dá outras
providências. Diário Oficial da União, Brasília, seção I, 16 jul. 1990.
______. Lei Federal nº 9.394/96 Capítulo V (Da Educação Especial). Estabelece as diretrizes e bases da educação
nacional. Diário Oficial da União, Brasília, seção I, 23 dez. 1996.
______. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais (Adaptações Curriculares).
Brasília: MEC/SEF, 1997.
PSICÓLOGO COM ESPECIALIZAÇÃO EM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA:
Psicologia e Educação; Psicologia do Desenvolvimento. Psicodiagnóstico: Entrevistas. Bateria psicométrica: testes
projetivos, psicomotores e nível intelectual. Observação lúdica. Psicopatologia: Noções de psicopatologia geral.
Transtorno de Espectro Autista – Conceituação, Classificações, Modalidades Diagnósticas, Terapêuticas,
Assistenciais e Socioeducativas. Epidemiologia e Estatística dos TEA. Comportamento e Desenvolvimento no TEA.
Terapia com pais e familiares de pacientes com TEA. Avaliação Neuropsicológica no TEA. Escalas de Avaliação para
TEA. Inclusão Escolar da criança com TEA. Dificuldades de Aprendizagem específicas no TEA. Déficits de
Desenvolvimento no TEA. Atualidades e Pesquisa sobre TEA. Aspectos Genéticos do TEA. Transtornos Globais de
Desenvolvimento. Síndrome de Asperger. Políticas Públicas voltadas ao TEA e Transtornos Globais de
Desenvolvimento. Abordagem Comportamental. Abordagem Psicolinguística. Análise Comportamental Aplicada.
Resoluções do CFP relacionadas aos Transtornos Globais de Desenvolvimento. LEI Nº 13.146, DE 6 DE JULHO DE
2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência).
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm
Informática: Conhecimentos Básicos do Pacote Microsoft Office 2013 ou superior em português: Word, Excel,
PowerPoint, Outlook, Uso do correio eletrônico, Internet e atalhos do teclado.
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RECEPCIONISTA:
A prova versará sobre Língua Portuguesa e Matemática.
TÉCNICO EM ENFERMAGEM:
Fundamentos básicos 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 nos diversos programas de saúde para grupos populacionais específicos hipertensos, diabéticos, da
criança, da mulher, do adolescente, do idoso, gestante, obesidade; Aleitamento materno; Doenças de notificação
compulsória; Doenças infecciosas e parasitárias; Doenças transmissíveis; Vigilância epidemiológica; Vigilância
Sanitária; Atendimento de emergência - Diretrizes atualizadas de parada cardiorrespiratória/2015 da American
Heart Association; Imunizações - Técnicas e Cuidados de Enfermagem; Procedimentos: Curativos (Potencial de
contaminação, Técnicas de curativos); Princípios da administração de medicamentos (terapêutica
medicamentosa, noções de farmacologia, cálculo para dosagem de drogas e soluções, vias de administração e
cuidados na aplicação, venoclise); Preparação e acompanhamento do cliente na realização de exame diagnóstico;
Sinais vitais e medidas antropométricas; Controle Hídrico e Diurese; Técnica de higiene, conforto e segurança do
cliente; Prevenção de úlceras de pressão; Sondagens gástrica e vesical; Coleta de material para exames
laboratoriais; Posições para exames; Desinfecção e preparo da unidade do paciente; Anotações de enfermagem;
Princípios éticos e legais da profissão. Conhecimentos sobre o Sistema Único de Saúde - Dispõe sobre as condições
para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços
correspondentes e dá outras providências; Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de
diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica, para a Estratégia Saúde da Família (ESF) e o Programa
de Agentes Comunitários de Saúde (PACS); A participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde
(SUS} e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras
providências. Biossegurança nas ações em saúde NR 32 - Preparo e Esterilização de Material RDC 15; Controle de
abastecimento e estoque de materiais e medicamentos; Aplicação de medidas de biossegurança. Informática:
Conhecimentos Básicos do Pacote Microsoft Office 2013 ou superior em português: Word, Excel, PowerPoint,
Outlook, Uso do correio eletrônico, Internet e atalhos do teclado.
TÉCNICO EM FARMÁCIA:
Preparo de drogas de acordo com fórmulas preestabelecidas ou necessidades urgentes. Fracionamento,
armazenamento e distribuição de medicamentos. Manutenção de estoques. Controle de compras. Princípio ativo
dos fármacos: atuação dos fármacos no organismo, indicações e contraindicações. Posologia. Efeitos colaterais.
Aspectos gerais da farmacologia. Farmácia ambulatorial e hospitalar: dispensação de medicamentos, previsão,
estocagem e conservação de medicamentos. Conduta para com o paciente. Farmacologia: noções básicas de
farmacologia geral de medicamentos que atuam em vários sistemas, em vários aparelhos e de psicofarmacologia.
Noções básicas de farmacotécnica: pesos e medidas. Formas farmacêuticas. Cálculos em farmácia. Nomenclatura
de fármacos. Preparo de soluções não estéreis e estéreis. Portaria SVS/MS n.º 344/98 (capítulos de notificação e
receitas). Lei n.º 8.080/90 - Sistema Único de Saúde. RDC n.º 20/2011 - ANVISA. RDC n.º 44/2009 - ANVISA. RDC
n.º 80/2006 - ANVISA. RDC n.º 67/2007, anexo VI - ANVISA. Informática: Conhecimentos Básicos do Pacote
Microsoft Office 2013 ou superior em português: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Uso do correio eletrônico,
Internet e atalhos do teclado.
ZOOTECNISTA:
Legislação: Constituição Federal: Título VII, Capítulo III. Constituição Estadual: Título VI, Capítulo III. Animal.
Sistemas de produção animal, incluindo planejamento, economia, administração e gestão das técnicas de manejo
e da criação de animais com a finalidade de produção de alimentos. Características zootécnicas desejáveis para
produção animal em pequenas propriedades. Métodos alternativos de alimentação animal: aproveitamento de
restos e excedentes de culturas. Suplementação alternativa na alimentação animal: aproveitamento de
subprodutos de culturas e de agroindústrias. Construções e Instalações adequadas para produção familiar,
conforto animal e higiene das instalações. Pecuária leiteira: manejo alimentar (suplementação de inverno,
capineiras, pastagem e mineralização); manejo reprodutivo (controle de monta, principais doenças reprodutivas,
melhoramento do rebanho); manejo sanitário (profilaxia das principais doenças, higiene na ordenha, campanhas
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de vacinação, controle de endo e ectoparasitos e cuidados com animais recém-nascidos). Pecuária de leite/corte:
Manejo alimentar: princípios básicos de nutrição, exigências nutricionais, mineralização, noções básicas de
forragicultura; formação e reforma de pastagens, divisão de piquetes para rotação de pastagem, consorciação
com leguminosas, capineiras e banco de proteína. Manejo reprodutivo (controle de monta, inseminação artificial,
principais doenças reprodutivas, cuidados com os animais recém-nascidos, melhoramento genético do rebanho.
Apicultura: Espécies de abelhas de interesse comercial no Brasil, importância socioeconômica, instalações e
manejo do apiário, ciclo biológico e organização social, materiais e equipamentos essenciais para apicultura,
produtos apícolas, pastagens apícolas, espécies melíferas. Aves: manejo alimentar e sanitário em pequenas
criações. Avicultura Corte/Postura, Industrial e Caipira: instalações, alimentação, nutrição, sanidade e genética.
Ovinocultura: manejo alimentar e sanitário em pequenas criações. Caprino/Ovinocultura: alimentação, nutrição,
produção, conservação, utilização e manejo de plantas forrageiras: capineira e canavial, silagem de capim, milho
e sorgo, feno e fenação, formação de pastagem para pastejo rotacionado, utilização e manejo e sanidade.
Piscicultura: noções básicas da criação de peixes em açudes e tanques rede, escolha das espécies mais adequadas
e de interesse comercial, alimentação, sanidade e manejo. Suínos: manejo alimentar, reprodutivo e sanitário em
pequenas criações. Suinocultura: reprodução, cria, recria e terminação, instalações, alimentação, nutrição e
sanidade. Informática: Conhecimentos Básicos do Pacote Microsoft Office 2013 ou superior em português: Word,
Excel, PowerPoint, Outlook, Uso do correio eletrônico, Internet e atalhos do teclado.
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ANEXO II
ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS
AGENTE DE CONTROLE DE VETORES:
I - Desenvolver ações de coleta e qualificação da informação; II - Identificar e informar a ocorrência de agravos de
notificação compulsória, eventos adversos e queixa técnica; III - Aplicar oportuna e pertinentemente a legislação
sanitária para fins de cadastro, monitoramento e fiscalização de produtos, serviços de saúde, ambientes (incluindo
o de trabalho) e outros de interesse da saúde;
IV - Mapear e referenciar geograficamente agravos, fatores de risco e outras informações relevantes para a saúde
humana. V - Analisar situação de saúde e elaborar plano operacional para o desenvolvimento do trabalho. VI Monitorar, no meio ambiente, fatores não biológicos de risco para saúde humana relacionados à qualidade da
água, solo e ar (ambientes coletivos fechados); VII - Monitorar a qualidade da água para consumo humano em
nível local; VIII - Monitorar a presença de contaminantes ambientais que interferem na saúde humana em nível
local; IX - Controlar reservatórios animais de doenças, vetores, animais peçonhentos e artrópodes de importância
sanitária; X - Atuar em situações de surtos de DTAs, zoonoses, arboviroses, ectoparasitoses, articulando fluxos,
dinâmica e atribuições dos serviços de vigilância sanitária e epidemiológica; XI - Monitorar, no meio ambiente, a
presença de vetores, animais peçonhentos e outros de importância sanitária; XII - Atuar na vigilância e no controle
de doenças e agravos transmissíveis e não transmissíveis; XIII - Aplicar protocolos referentes à busca ativa de
agravos, doenças, eventos adversos e queixa técnica; XIV - Monitorar a ocorrência de zoonoses em populações
animais de interesse para a saúde humana, silvestres, sinantrópicos e reservatórios animais de doenças; XV Programar e organizar treinamentos e eventos para a qualificação da equipe de trabalho; XVI - Orientar pessoas,
grupos, setores de prestação de serviços e de produção quanto a ações de promoção da saúde, prevenção e
controle de doenças e agravos à saúde; XVII - Executar ações de educação para a saúde e mobilização social
associadas à melhoria da qualidade de vida, à preservação, à proteção e utilização dos bens e recursos ambientais,
incluindo os relacionados ao trabalho; XVIII - Criar e construir meios de informação e de comunicação para a
população do município; XIX - Usar técnicas de negociação e abordagem de pessoas, organizações e grupos; XXI Integrar equipes de planejamento e programação de ações de proteção e promoção à saúde de grupos referidas
ao ambiente e à segurança do trabalho; XXII - desenvolver outras atividades correlatas.
ASSISTENTE SOCIAL:
Compete elaborar, implementar, assessorar, coordenar e executar políticas sociais; elaborar, coordenar, executar
e avaliar plano, programas e projetos na área do Serviço Social; realizar pesquisas e estudos para conhecimento
da realidade social; assessoramento e consultoria aos órgãos da administração pública; realização de vistorias,
perícias técnicas e laudos e pareceres sociais; prestar orientação social a indivíduos, grupos e população;
desenvolver outras atividades correlatas.
COLETOR DE LIXO:
Compete a coleta de todo e qualquer tipo de resíduos sólidos, sobretudo, daqueles com características
diretamente relacionadas à higiene e saúde públicas e preservação do meio ambiente e da qualidade de vida do
Município.
COVEIRO:
Compete abrir covas para realização de sepultamento, realizar sepultamentos, zelar pela limpeza e conservação
do cemitério e desempenhar outras atribuições que, por suas características, se incluam na sua esfera de
competência.
FISCAL SANITÁRIO:
Compete realizar serviços de profilaxia e policiamento sanitário, inspeção dos estabelecimentos ligados a
industrialização e comercialização de produtos alimentícios, condições de conservação e transporte, assim como
dos imóveis utilizados dos estabelecimentos de ensino, saneamento e meio ambiente em geral, a fim de proteger
a saúde da coletividade; encaminhar dados ilustrativos e articular ações com as áreas técnica e administrativa nas
áreas de: saúde e meio ambiente, agricultura e fazenda agilizando medidas de solução para atender as
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necessidades; realizar serviços administrativos, solicitações, marcações e agendamentos diversos, realizar
serviços administrativos diversos da Secretaria de Saúde.
PEB II – EDUCAÇÃO FÍSICA e MATEMÁTICA:
Docência nas séries/anos iniciais do Ensino Fundamental (em disciplinas específicas), nas séries/anos finais do
Ensino Fundamental e na Educação de Jovens e Adultos (EJA - Ciclo II), incluindo, entre outras, as seguintes
atribuições:
Participar da definição e elaboração do Projeto Político-Pedagógico da Escola.
Exercer atividades de planejamento do ano letivo, discutindo a proposta da escola, participando da definição da
proposta pedagógica, fixando metas, definindo objetivos e cronogramas e selecionando conteúdo.
Cumprir plano de trabalho elaborado segundo a Proposta Pedagógica da Escola e os dias letivos e horas aula
estabelecidos
Preparar aulas e atividades escolares, pesquisando e selecionando materiais e informações.
Zelar pela aprendizagem dos alunos, estabelecer e implementar estratégias de recuperação para os alunos de
menor rendimento.
Garantir a participação e a aprendizagem dos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e
altas habilidades/superdotação nas classes regulares, promovendo sua autonomia.
Trabalhar obrigatoriamente os temas transversais.
Manter sempre atualizados os registros das práticas escolares de caráter pedagógico.
Desenvolver suas atividades de forma individual e em equipe, interagindo com a comunidade Escolar.
Participar das reuniões pedagógicas e das reuniões de pais e mestres.
Integrar o Conselho de Escola, quando eleito pelos pares e os Conselhos de Turma, Série ou Classe.
Participar ativamente das atividades educacionais e comunitárias da escola, buscando conscientizar a comunidade
escolar e famílias sobre temas fundamentais para a cidadania e para a qualidade de vida.
Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade.
Participar de Encontros, Palestras, Congressos e Cursos de Capacitação que visem o seu aprimoramento cultural
e profissional, oferecidos nos HTPCs e em datas previstas no Calendário Escolar.
Ministrar aulas utilizando-se de técnicas e recursos adequados à faixa etária dos alunos.
Avaliar o processo de ensino-aprendizagem e seus resultados.
Incumbir-se das demais tarefas indispensáveis à plena realização dos fins educacionais da escola e ao sucesso do
processo de ensino-aprendizagem.
Proceder com distinção, ética e cortesia assumindo postura profissional no exercício de seu emprego/função
docente.
Incumbir-se das demais tarefas indispensáveis à plena realização dos fins educacionais da escola e ao sucesso do
processo de ensino aprendizagem.
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL (PEE):
Docência em salas de recursos atendendo alunos individualmente ou em pequenos grupos, para alunos que
apresentem necessidades educacionais especiais, em horário diferente daquele em que frequentem a classe
regular, bem como desenvolver competências para identificar as necessidades educacionais especiais para definir,
implementar, liderar, apoiar a implementação de estratégias de flexibilização, adaptação curricular,
procedimentos didáticos e práticas alternativas adequadas ao atendimento das mesmas, bem como trabalhar em
equipe, incluindo entre outras as seguintes atribuições:
Acompanhar alunos atendimentos em classes regulares (inclusão) e em salas de recursos multifuncionais.
Alfabetizar em braile e ensinar conteúdos curriculares em libras e língua portuguesa.
Ensinar as atividades de vida autônoma, de vida diária (AVD) e atividades recreativas.
Orientar o trabalho dos alunos em sala de leitura, sala regular e sala de recursos multifuncionais.
Participar das atividades do programa de integração sensorial.
Realizar atividades lúdicas visando interação sócio afetiva e atividades para orientação e mobilidade.
Participar da definição e elaboração do Projeto Político-Pedagógico da Escola.
Exercer atividades de planejamento do ano letivo, discutindo a proposta da escola, participando da definição da
proposta pedagógica, fixando metas, definindo objetivos e cronogramas e selecionando conteúdo.
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Trabalhar com comunicação aumentativa e alternativa e com recursos da linguagem da informática.
Analisar os resultados das avaliações dos profissionais de outras áreas e elaborar instrumentos de avaliação aos
alunos atendidos.
Encaminhar alunos para avaliações específicas.
Identificar as necessidades de aprendizagem dos alunos.
Adequar o currículo às necessidades dos alunos.
Desenvolver atividades funcionais que envolvam a comunidade.
Cumprir plano de trabalho elaborado segundo a Proposta Pedagógica da Escola e os dias letivos e horas aula
estabelecidos.
Preparar atividades docentes, pesquisando e selecionando materiais e informações.
Elaborar plano de trabalho que contemple as especificidades da demanda existente na unidade, atendidas as
novas diretrizes de educação especial.
Desenvolver as atividades, transmitindo aos alunos conhecimentos de conformidade com o tipo e grau de
deficiência, aplicando-lhes testes adequados e outros métodos usuais de avaliação, baseando-se nas atividades
desenvolvidas e na capacidade da classe, para verificar o aproveitamento do aluno.
Atuar nas salas de recursos atendendo alunos individualmente ou em pequenos grupos, para alunos que
apresentem necessidades educacionais especiais, em horário diferente daquele em que frequentem a classe
comum.
Manter estreita relação com demais profissionais do município: Psicólogo, Fonoaudiólogo e Assistente Social.
Elaborar boletins de controle e relatórios, apoiando-se na observação do comportamento e desempenho dos
alunos e anotando atividades efetuadas, para manter um registro atualizado que permita dar informações à
coordenação pedagógica e à diretoria da escola e aos pais.
Orientar a equipe escolar quanto aos procedimentos e estratégias de inclusão dos alunos nas classes comuns.
Integrar os conselhos de turmas/classes/séries e os Conselhos de Escola quando eleito pelos pares e participar
das Horas de Trabalho Pedagógico Coletivo e outras atividades programadas pela escola/ município.
Desenvolver suas atividades de forma individual e em equipe, interagindo com a comunidade escolar.
Participar ativamente das atividades educacionais e comunitárias da escola, buscando conscientizar a comunidade
escolar e famílias sobre temas fundamentais para a cidadania e para a qualidade de vida.
Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade.
Participar de Encontros, Palestras, Congressos e Cursos de Capacitação que visem o seu aprimoramento cultural
e profissional, oferecidos nos HTPCs e em datas previstas no Calendário Escolar.
Incumbir-se das demais tarefas indispensáveis à plena realização dos fins educacionais da escola e ao sucesso do
processo de ensino-aprendizagem.
Proceder com distinção, ética e cortesia assumindo postura profissional no exercício de seu emprego/função
docente.
Participar da definição e elaboração do Projeto Político-Pedagógico da Escola.
PSICÓLOGO COM ESPECIALIZAÇÃO EM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA:
Compete prestar atendimento e reabilitação em pessoas portadores de deficiência, tendo as seguintes
atribuições:
I- participar de equipes interdisciplinares dentro de projetos que promovam a saúde mental, atendimento em
grupo ou individual; II - participar da elaboração e execução de políticas de saúde que exijam sua participação
(avaliações, atendimentos clínicos, preenchimento de protocolos e elaboração de relatórios); III - prestar
assistência direta a pacientes em domicilio, quando necessário; IV - planejar e desenvolver o atendimento e
reabilitação Individual e em grupos de crianças e adolescentes portadores de deficiência físicas e/ou psíquicas; V
- realizar atendimento à família; VI - impulsionar o trabalho cooperativo de professores e demais profissionais,
procurando contribuir para uma maior eficiência e coerência; VII - participar nas definições de projetos
pedagógicos e da análise de discussão de situações de casos especiais a fim de ajuda-los na recuperação e
integração social; VIII - realizar acompanhamento psicológico de crianças e adolescentes em risco social e pessoal,
bem como suas famílias, intervir de forma preventiva, diagnóstica e curativa nos casos de crianças e adolescentes
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portadores de TEA (transtorno do espectro autista); IX - executar outras atividades que lhe forem delegadas pelos
níveis hierárquicos superiores, relacionados à sua área de atuação."
RECEPCIONISTA:
atendimento ao munícipe ou visitante, identificando-o e averiguando suas pretensões, para presta-lhe
informações e providenciar o seu devido encaminhamento; registrar visitas e os telefonemas atendidos, anotando
dados pessoais e comerciais do munícipe e visitante, para possibilitar o controle dos atendimentos diários; receber
a correspondência endereçada a Administração Municipal, bem como aos servidores, registrando em livro próprio
para possibilitar sua correta distribuição e; outras funções afins e correlatas ao exercício do cargo que lhe forem
solicitadas.
TÉCNICO EM ENFERMAGEM:
Compete assistir ao Enfermeiro: I - no planejamento, programação, orientação e supervisão das atividades de
assistência de Enfermagem; II - na prestação de cuidados diretos de Enfermagem a pacientes em estado grave; III
- na prevenção e controle das doenças transmissíveis em geral em programas de vigilância epidemiológica; IV - na
prevenção e controle sistemático da infecção hospitalar; V - na prevenção e controle sistemático de danos físicos
que possam ser causados a pacientes durante a assistência de saúde; VI - na execução dos programas referidos
no parágrafo décimo sexto do art. 136; VII - em outras atividades relacionadas à sua área de atuação.
TÉCNICO EM FARMÁCIA:
I - Realizar operações farmacotécnicas; II - Auxiliar nos processos de manipulação das bases farmacêuticas
(líquidos, sólidos e semissólidos); III - Conferir fórmulas; IV - Efetuar manutenção de rotina em equipamentos e
utensílios de laboratório; V - Controlar estoques; VI - Realizar testes de qualidade de matérias-primas,
equipamentos e ambiente; VII - Realizar procedimentos de separação de doses, segundo modelos de dispensação
utilizados no âmbito hospitalar; VIII - Documentar atividades e procedimentos da manipulação farmacêutica; IX Desenvolver as atividades de acordo com as boas práticas de manipulação, sob supervisão direta do farmacêutico;
X - Executar outras atividades que lhe forem delegadas pelos níveis hierárquicos superiores, relacionados à sua
área de atuação.
ZOOTECNISTA:
Ao ocupante do cargo de Zootecnista compete zelar pelo bem-estar animal, tendo as seguintes atribuições: I responsabilizar-se pela vistoria técnica em estabelecimentos de cria e produção de animais com finalidade
econômica; II - auxiliar programas públicos de controle sanitário, higiene, profilaxia e rastreabilidade animal; III inspecionar gatis, canis, pensões, hotéis, escolas de adestramento, empresas de aluguel de cães de guarda, circos,
exposições e congêneres; IV - assessorar nas atividades diversas do Parque Ecológico Municipal e do
Departamento de Zoonoses; V - exercer a supervisão técnica das ações voltadas contra o bem-estar animal
previstas na Lei Municipal nº 1.669 de 21 de novembro de 2019; VI - auxiliar no controle sustentável de pragas,
doenças e vetores que ameaçam a saúde animal; VII - desenvolver atividades que visem a preservação do meio
ambiente, bem como projetos e políticas públicas de vigilância ambiental; VIII - executar outras atividades que
lhes forem delegadas pelos níveis hierárquicos superiores, relacionados à sua área de atuação.
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ANEXO III – CRONOGRAMA
(DATAS PROVÁVEIS)
EVENTO
Período das Inscrições.

DATAS
02/03/2020 A 15/03/2020

Data limite para recolhimento da Taxa de Inscrição.

16/03/2020

Divulgação da Relação de Candidatos Inscritos.

18/03/2020

Prazo de Recursos com relação à Relação de Candidatos Inscritos. (24 horas a
partir da publicação)
Publicação da Homologação das Inscrições e Convocação para as Provas, com a
indicação da Data, Local e Horário da realização das Provas Objetivas.
Realização das Provas Objetivas e entrega dos Títulos.

18/03/2020 e 19/03/2020
23/03/2020
19/04/2020

Divulgação na área do candidato dos Gabaritos Preliminares das Provas
Objetivas.
Prazo de Recursos com relação aos Gabaritos Preliminares das Provas
Objetivas. (24 horas a partir da publicação)
Divulgação na área do candidato da Retificação dos Gabaritos Preliminares (se
houver).

20/04/2020 e 21/04/2020

Divulgação na área do candidato do Resultado Preliminar das Provas Objetivas.

23/04/2020

Prazo de Recursos com relação ao Resultado Preliminar das Provas Objetivas.
(24 horas a partir da publicação)
Divulgação na área do candidato da Retificação do Resultado Preliminar das
Provas Objetivas (se houver).
Publicação do Resultado Final,
Publicação dos Gabaritos Oficiais e
Publicação da Homologação do Concurso Público.
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20/04/2020

23/04/2020

23/04/2020 e 24/04/2020
27/04/2020
30/04/2020

