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MUNICíPIO DE QUADRAI SP
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL N° 01/2020

(alterado conforme a Retificação nO 01 e nO 02)

o Município de Quadra/SP faz saber que realizará, por meio da empresa Aplicativa Serviços de Apoio e Gestão
Administrativa, em datas, locais e horários a serem oportunamente divulgados, Concurso Público regido de acordo com a
Constituição Federal de 5 de outubro de 1988, a Lei Orgânica Municipal e as demais Leis Municipais em vigor, destinado ao
provimento de vagas existentes para os empregos 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.

INSTRUÇÔESESPECIAIS
1. DO CONCURSO PÚBLICO

1.1. O presente Concurso Público destina-se ao provimento de vagas, pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, nos
empregos públicos indicados no presente edital e dos que vagarem, dentro do prazo de validade de 2 (dois) anos, podendo ser
prorrogado por mais 2 (dois) anos, a contar da data da homologação do certame, a critério do Município de Quadra.
1.2. As vagas oferecidas são para o município de Quadra/SP. ·r
1.3. Os empregos, as vagas, o salário inicial, a carga horária, os requisitos mínimos exigidos e a taxa de inscrição são os
estabelecidos na Tabela I de Emprego, especlficada abaixo.
1.4. As atribuições dos empregos estão descritas no Anexo I, deste Edital.
1.5. Todas as etapas constantes neste Edital serão realizadas observando-se o horário oficial de Brasília/DF.

TABELA I - EMPREGOS, VAGAS, SALÁRIO INICIAL, CARGA HORÁRIA, REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS E TAXA DE
INSCRIÇÃO

ENSINO FUNDAMENTAL

CARGA REQUISITOS MÍNIMOS TAXA DEEMPREGO VAGAS SALÁRIO INICIAL HORÁRIA
(SEMANAL) EXIGIDOS INSCRIÇÃO

MERENDEIRA 01 R$ 1.033,48 44 horas Ensino fundamental
R$ 16,00incompleto.

Ensino fundamental
MOTORISTA 02 R$ 1.139,12 44 horas incompleto, com Carteira

R$ 16,00Nacional de Habilitação -
CNH - Cateqoria "D",

ENSINO MÉDIO

CARGA REQUISITOS MÍNIMOS TAXA DEEMPREGO VAGAS SALÁRIO INICIAL HORÁRIA
(SEMANAL) EXIGIDOS INSCRIÇÃO

RECEPCIONISTA 01 R$ 1.261,47 44 horas Ensino médio completo. R$ 16,00

ENSINO SUPERIOR

CARGA REQUISITOS MÍNIMOS TAXA DEEMPREGO VAGAS SALÁRIO INICIAL HORÁRIA
(SEMANAL) EXIGIDOS INSCRIÇÃO

Superior em
ANALISTA DE Administração de

RECURSOS HUMANOS 01 R$ 2.323,90 44 horas Empresas, Gestão R$ 16,00
Pública, Gestão de RH ou
outras correlatas.
Curso Superior em
Ciências Contábeis, com

CONTADOR 01 R$ 3.260,02 44 horas registro no Conselho R$ 16,00
Regional de
Contabilidade.
Curso Superior de
Engenharia Ambiental,

FISCAL AMBIENTAL 01 R$ 1.976,28 44 horas Química ou Florestal/ou R$ 16,00
bacharelado em biologia,
qeoloqla ou veterinária.
Curso superior completo

MÉDICO CLÍNICO de Medicina, com
GERAL 01 R$3.260,02 20 horas inscrição no Conselho R$ 16,00

Regional de Medicina -
CRM.
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ENSINO SUPERIOR

CARGA REQUISITOS MÍNIMOS TAXA DE
EMPREGO VAGAS SALÁRIO INICIAL HORÁRIA

(SEMANAL)
EXIGIDOS INSCRIÇÃO

Curso superior completo
de Medicina, com

MÉDICO DA FAMÍLIA - 01 R$10,099,63 40 horas
especialidade em clínica R$ 16,00

ESF (CLÍNICO GERAL) geral com inscrição no
Conselho Regional de
Medicina - CRM,
Curso superior completo

MÉDICO
em Medicina, registro no

GINECOLOGISTA
01 R$ 3,260,02 20 horas CRM e especialização R$ 16,00

completa na área de
atuacão.
Curso superior completo
em Medicina, registro no

MÉDICO PEDIATRA 01 R$ 3.260,02 20 horas CRM e especialização R$ 16,00
completa na área de
atuacão.
Superior em Gestão
Financeira,

TESOUREIRO 01 R$ 2,632,93 44 horas Administração de R$ 16,00
Empresas e ou Gestão
Pública,

2. DAS CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO

2,1. Para se inscrever o candidato deverá ler este edital em sua íntegra, tendo conhecimento e estando de acordo com as
exigências nele contidas, principalmente, as especificadas a seguir, que devem ser comprovadas à época da contratação:
2,1.1. Ter nacionalidade brasileira .ou portuguesa, amparada. pelo Estatuto da Igualdade entre brasileiros e portugueses
conforme disposto nos termos do parágrafo 10, artigo 12, da Constituição Federal e do Decreto Federal na 70.436/72;
2,1.2, Ter, na data da contratação, idade mínima de 18 (dezoito) anos completos;
2.1.3. No caso do sexo masculino, estar em dia com o Serviço Militar, nos termos do Decreto na 57,654/66, alterado pelo
Decreto na 93.670/86;
2.1.4. Ser eleitor e estar quite com a Justiça Eleitoral;
2,1.5. Possuir documentação comprobatória, no ato da contratação, dos REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS para o emprego,
conforme especificado na Tabela I, do Capítulo 1, e a DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA determinada no item 11.5 do
Capítulo 11 deste edital;
2.1.6, Ter aptidão física e mental e não possuir deficiência física incompatível com o exercício do emprego, comprovada em
inspeção realizada pelo Serviço Médico indicado pela Prefeitura do Município de Quadra;
2.1.7. Não ter sido exonerado da Prefeitura do Município de Quadra por justa causa, em decorrência de processo administrativo
disciplinar ou, ainda, após a avaliação do estágio probatório;
2.1.8, Não ter sido, nos últimos 5 (cinco) anos, na forma da legislação vigente, responsável por atos julgados irregulares por
decisão definitiva do Tribunal de Contas da União, do Tribunal de Contas do Estado, do Distrito Federal ou do Município;
2.1.9. Não ter sido punido, em decisão da qual não caiba recurso administrativo, em processo disciplinar, por ato lesivo ao
patrimônio público de qualquer esfera de governo, condenado em processo criminal por prática de crimes contra a administração
pública, capitulados nos títulos II e XI da Parte Especial do Código Penal Brasileiro, na Lei nO7.492/86 e na Lei na 8.429/92;
2,1.10. Não estar, no ato da contratação, incompatibilizado para nova contratação em novo emprego público;
2.1.11. Não possuir antecedentes criminais;
2,1.12. Não estar com idade de aposentadoria compulsória;
2.1.13. 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.aplicativagestao.com.br.iniciando-se no dia 6
de fevereiro de 2020 e encerrando no dia 27 de fevereiro de 2020, observado o horário oficial de Brasília/ DF e os itens
estabelecidos no Capitulo 2. Das Condições para Inscrição, deste Edital.
3.2. Após o preenchimento da ficha de solicitação de inscrição on-line, o candidato deverá efetuar o pagamento da taxa de
inscrição a título de ressarcimento de despesas com material e serviços, de acordo com o valor definido na Tabela I, do Capitulo
1 deste Edital.
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 emprego pretendido.
3.4. 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.
3,5. O candidato deverá efetuar o pagamento da taxa de inscrição através de boleto bancário, pagável em toda a rede bancária,
com vencimento para o dia 28 de fevereiro de 2020, primeiro dia útil subsequente após a data de encerramento do período de
inscrição. Em caso de feriado ou evento que acarrete o fechamento de açêncías bancárias na localidade em que se encontra o
candidato, o boleto deverá ser pago antecipadamente,
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3.5.1. O boleto bancário estará disponível no endereço eletrônico www.aplicativagestao.com.br até a data de encerramento
das inscrições e deverá ser impresso para o pagamento da 'taxa de inscrição, após a conclusão do preenchimento da ficha de
solicitação de inscrição on-line.
3.5.2. Após o encerramento do período de inscrição, não haverá possibilidade de impressão do boleto para pagamento, seja qual
for o motivo alegado.
3.5.3. A inscrição somente será confirmada após a comprovação do pagamento da taxa de inscrição.
3.5.4. O comprovante de inscrição é o boleto bancário devidamente quitado e deverá ser mantido em poder do candidato e
apresentado no local de realização da Prova Objetiva. 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 até 2 (duas) inscrições neste Concurso Público, desde que observado o período de aplicação das
provas disposto na tabela do item 6.1.1, Capítulo 6 deste Edital, sendo uma única inscrição para cada período de aplicação.
3.6.1. Em caso de mais de uma inscrição para o mesmo período de aplicação de prova, o candidato deverá optar somente por
uma inscrição por período, sendo considerado como ausente para a(s) outra(s) inscrição(ões) do referido período de aplicação,
mesmo que a aplicação das provas ocorra na mesma sala.
3.6.2. Ocorrendo a hipótese do item 3.6.1 ou pagamento duplicado de um mesmo boleto bancário, não haverá restituição parcial
ou integral dos valores pagos a título de taxa de inscrição. .,
3.6.3. Ocorrendo a hipótese do item 3.6.1, não haverá restituição parcial ou integral dos valores pagos a título de taxa de
inscrição.
3.7. Não serão aceitas inscrições recebidas por depósito em caixa eletrônico, via postal, fac-símile, transferência ou depósito em
conta corrente, por depósito "por meio de envelope" em caixa rápido, DOC, ordem de pagamento, condicionais e/ou
extemporâneas ou por qualquer outra via que não a especificada neste Edital, bem como fora do período de inscrição
estabelecido.
3.8. Não será aceito, como comprovante de pagamento da inscrição, comprovante de agendamento bancário.
3.9. Salvo nos casos de suspensão, anulação ou cancelamento do certame, não haverá devolução, parcial ou integral, da
importância paga, ainda que superior ou em duplicidade, nem isenção total ou parcial de pagamento do valor da taxa de
inscrição, seja qual for o motivo alegado.
3.10. Efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos de alteração de opção de emprego sob hipótese alguma, portanto, antes
de efetuar o pagamento da taxa de inscrição, o candidato deve verificar atentamente a opção preenchida.
3.10.1. É vedada a transferência do valor pago a título de inscrição para terceiros, assim como a transferência da inscrição para
outros processos ou concursos.
3.11. A Aplicativa Serviços de Apoio e Gestão Administrativa Ltda. e o Município de Quadra 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. Assim é recomendável que o candidato realize sua inscrição e respectivo pagamento com a devida antecedência.
3.12. A partir do dia 6 de março de 2020, o candidato deverá conferir no endereço eletrônico www.aplicativagestao.com.br
se os dados da inscrição, efetuada via Internet, e se o valor da inscrição foram recebidos pela Aplicativa Serviços de Apoio e
Gestão Administrativa Ltda., ou seja, se a inscrição está confirmada.
3.12.1. Em caso negativo, o candidato deverá entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Candidato da Aplicativa
Serviços de Apoio e Gestão Administrativa Ltda., pelo e-mail contato@aplicativaassessoria.net para verificar o ocorrido,
nos dias úteis no horário das 9h às 17h.
3.13. A apresentação dos documentos e das condições exigidas para participação no referido Concurso Público será feita por
ocasião da contratação, sendo que a não apresentação implicará a anulação de todos os atos praticados pelo candidato.
3.14. As informações prestadas na ficha de inscrição on-line são de inteira responsabilidade do candidato, ainda que realizada
com o auxílio de terceiros, cabendo ao Município de Quadra e·à Aplicativa Serviços de Apoio e Gestão Administrativa Ltda.
o direito de excluir do Concurso Público aquele que preenchê-Ia com dados incorretos, bem como aquele que prestar
informações inverídicas, ainda que o fato seja constatado posteriormente, respeitando-se a ampla defesa e o contraditório.
3.15. O candidato que desejar concorrer à vaga reservada a pessoas com deficiência deverá, obrigatoriamente, no ato da
inscrição, informar em campo específico da Ficha de Inscrição, e proceder conforme estabelecido no Capítulo 4 deste Edital.
3.16. O candidato que necessitar de condições especiais para realização das provas deverá encaminhar, por meio de
correspondência com AR (Aviso de Recebimento) ou Sedex, até o dia útil subsequente ao término das inscrições, declaração
constante no Anexo III deste Edital, devidamente preenchida e assinada pelo candidato, especificando a condição especial para a
realização da prova, identificando no envelope: nome, emprego e nome do Concurso Público: Município de Quadra - Concurso
Público 01/2020 - "Cond. Especial", à Aplicativa Serviços de Apoio e Gestão Administrativa Ltda., localizada à Av.
Ernani Lacerda de Oliveira, 409 - Jardim Cândida, Araras/SP, CEP 13603-112.
3.16.1. O candidato que não o fizer durante o período de inscrição estabelecido no item anterior, não terá a prova e as condições
especiais providenciadas, seja qual for o motivo alegado.
3.16.2. O atendimento às condições solicitadas ficará sujeito à análise de viabilidade e razoabilidade do pedido.
3.16.3. Para efeito do prazo de recebimento da solicitação por correspondência com AR ou SEDEX, estipulado no item 3.16 deste
Capítulo, será considerado 5 (cinco) dias corridos após a data de término das inscrições.
3.16.4. A candidata que tiver a necessidade de amamentar durante a realização das provas deverá levar um acompanhante
(maior de 18 anos), que também se submeterá às regras deste Edital e Anexos e ficará em sala reservada para essa finalidade e
que será responsável pela guarda da criança. A candidata nesta' condição que não levar acompanhante, não realizará as provas.
3.16.4.1. A candidata lactante deverá declarar a referida condição na ficha de ínscnção on line e encaminhar sua solicitação à
Aplicativa Serviços de Apoio e Gestão Administrativa Ltda. até o dia útil subsequente ao término das inscrições, por
correspondência com AR ou SEDEX, conforme estabelecido no item 3.16.
3.17. O candidato que necessitar de condições especiais para a realização da prova por motivo de crença religiosa, deverá
encaminhar solicitação à Aplicativa Serviços de Apoio e Gestão Administrativa Ltda., nos termos do item 3.16 deste
Capítulo.
3.18. O candidato que solicitar condição especial para a realização das provas deverá, a partir de 6 de março de 2020, acessar
o site www.aplicativagestao.com.br para verificar o resultado da solicitação pleiteada.
3.19. São de exclusiva responsabilidade do candidato, sob as penas da lei, as informações fornecidas no ato da inscrição.

{
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4.1. Às pessoas com deficiência é assegurado o direito de se inscreverem neste Concurso Público, desde que as atribuições do
emprego pretendido sejam compatíveis com a deficiência que possuem, conforme estabelecido no Decreto Federal nO 3.298, de
20/12/1999, alterado pelo Decreto Federal nO5.296, de 02/12/2004 e demais atualizações.
4.2. Em obediência ao disposto no Decreto Federal nO 3.298, de 20/12/1999, alterado pelo Decreto Federal nO 5.296, de
02/12/2004 e demais atualizações, 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.
4.3. São consideradas pessoas com deficiência as que apresentem, em certo grau, uma deficiência mental, motriz ou sensorial,
com caráter de cronicidade e persistência de alteração de vida, bem como as que se enquadram no Artigo 4° do Decreto Federal
nO3.298, de 20 de dezembro de 1999, alterado pelo Decreto nO5.296, de 2 de dezembro de 2004 e demais atualiações.
4.4. Será eliminado da lista de deficientes o candidato cuja deficiência, declarada na inscrição, não se constate, devendo o
mesmo constar apenas da lista de classificação geral de aprovados.
4.4.1. Será eliminado .do Concurso Público o candidato cuja deficiência declarada na inscrição seja incompatível com o emprego
pretendido.
4.5. Não serão considerados como deficiência os distúrbios de acuidade visual passíveis de correção simples do tipo miopia,
astigmatismo, estrabismo e congêneres.
4.6. 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.
4.7. 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.
4.8. No ato da inscrição, o candidato com deficiência que necessite de tratamento diferenciado nos dias do Concurso Público
deverá requerê-lo, indicando as condições diferenciadas de que necessita para a realização das provas.
4.9. O candidato que desejar concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência deverá declarar a condição na Ficha de
Inscrição.
4.10. O candidato com deficiência, até o dia útil subsequente ao término das inscrições, deverá encaminhar, via Sedex ou
correspondência com Aviso de Recebimento (AR), à Aplicativa Serviços de Apoio e Gestão Administrativa Ltda., aos
cuidados do Departamento de Planejamento de Concursos, localizado à Av. Ernani Lacerda de Oliveira, 409 - Jardim Cândida,
Araras/SP, CEP 13603-112, identificando o nome do Concurso Público no envelope: Município de Quadra - Concurso Público
01/2020, os documentos a seguir:
a) Declaração constante no Anexo III deste Edital, devidamente preenchida e assinada pelo candidato, especificando a condição
especial para a realização da prova (caso a condição especial seja necessária); e
b) Cópia do Laudo Médico, expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses antes do término das inscrições, atestando a espécie
e o grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença -
CID, bem como a provável causa da deficiência, inclusive para assegurar previsão de adaptação da sua prova, informando o seu
nome, número do RG e do CPF.
4.10.1. Os candidatos que solicitarem a prova em braille deverão levar, para esse fim, no dia da aplicação das provas, reglete e
punção.
4.10.2. O candidato com deficiência auditiva poderá solicitar, na declaração constante no Anexo III deste Edital, 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.
4.10.3 O candidato com deficiência que necessitar de tempo adicional de 1 (uma) hora para a realização das provas, deverá
enviar a documentação indicada nas alíneas "a" e "b" do item 4.10, acompanhada-de parecer emitido por especialista da área de
sua deficiência.
4.10.4. A comprovação da tempestividade do envio da documentação tratada nas alíneas do item 4.10 e subitem 4.10.3 será
feita pela data da postagem.
4.10.5. Aos deficientes visuais (amblíopes) que solicitarem prova especial ampliada serão oferecidas provas neste sistema, com
tamanho de letra correspondente a corpo 24.
4.10.6. As condições específicas e ajudas técnicas previstas acima não excluem outras que se fizerem necessárias.
4.10.7. O atendimento às condições solicitadas ficará sujeito à análise de viabilidade e razoabilidade do pedido e será divulgado
conforme disposto no item 3.18 e seus subitens, do Capítulo 3 deste edital.
4.11. O laudo médico apresentado terá validade somente para este Concurso Público e não será devolvido.
4.12. O candidato que não atender, dentro do período das inscrições, aos dispositivos mencionados no item 4.10 e respectivas
alíneas e subitens, não terá a condição especial atendida ou não será considerado pessoa com deficiência, seja qual for o motivo
alegado.
4.13. O candidato com deficiência que não realizar a inscrição conforme as instruções constantes deste Capítulo não poderá
interpor recurso em favor de sua situação.
4.14. 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 à parte.
4.15. Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de readaptação, licença
saúde ou aposentadoria por invalidez.

5. DAS PROVAS

5.1. O Concurso Público constará das seguintes provas e respectivo número de questões:

ENSINO FUNDAMENTAL

EMPREGO FORMAS DE QUANTIDADE DE QUESTÕES CB QUANTIDADE DE
AVALIAÇÃO QUESTÕES CE

MERENDEIRA Objetiva + 15 Língua Portuguesa ---Prática 15 Matemática
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ENSINO FUNDAMENTAL

EMPREGO FORMAS DE QUANTIDADE DE QUESTÕES CB QUANTIDADE DE
AVALIAÇÃO QUESTÕES CE

MOTORISTA Objetiva + 10 LínguaPortuguesa 10ConhecimentosEspecíficos
Prática 10 Matemática

ENSINO MÉDIO

EMPREGO
FORMAS DE

QUANTIDADE DE QUESTÕES CB
QUANTIDADE DE

AVALIAÇÃO QUESTÕES CE

RECEPCIONISTA Objetiva 10 Língua Portuguesa 10 Conhecimentos
i 10 Matemática Específicos

ENSINO SUPERIOR

EMPREGO FORMAS DE QUANTIDADE DE QUESTÕES CB QUANTIDADE DE
AVALIAÇÃO QUESTÕES CE

ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS
CONTADOR Objetiva 15 Língua Portuguesa 20 Conhecimentos
FISCAL AMBIENTAL 05 Matemática Específicos
TESOUREIRO
MEDICO CLINICO GERAL
MÉDICO DA FAMÍLIA - ESF 10 Língua Portuguesa 10 Conhecimentos
(C,LÍNICO GERAL) Objetiva 10 Políticas de Saúde GeneralistasMEDICO GINECOLOGISTA
MÉDICO PEDIATRA

5.2. A Prova Escrita Objetiva será realizada com base em instrumentos que mensuram as habilidades e conhecimentos exigidos
pelo emprego conforme indicação do ANEXO I, composta de questões de Conhecimentos Básicos (CB) e/ ou de Conhecimentos
Específicos (CE), conforme o emprego.
5.3. As questões de Conhecimentos Básicos e Conhecimentos EspecífiCOSserão objetivas de múltipla escolha, com 4 (quatro)
alternativas cada, terão uma única resposta correta e versarão sobre os programas contidos no ANEXO II deste Edital.
5.4. A prova prática será realizada e avaliada conforme estabelecido no Capítulo 8 deste Edital.

6. DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS ESCRITAS OBJETIVAS

6.1. As provas objetivas serão realizadas na cidade de QuadrajSP, na data prevista de 15 de março de 2020, de acordo com a
divisão dos períodos estabelecidos no item 6.1.1 deste capítulo, em locais e horários a serem comunicados oportunamente
através de Edital de Convocação para as Provas Objetivas a ser publicado, por meio de extrato, no Jornal Nosso Informativo (de
Conchas) e/ou na Gazeta de São Paulo e divulgado através da Internet nos endereços eletrônicos
www.aplicativagestao.com.br e www.quadra.sp.gov.br, observado o horário oficial de Brasília/DF.
6.1.1. As provas serão aplicadas conforme a tabela que segue:

PERIODO DE APLICAÇAO DE EMPREGOS
PROVAS

ANALISTA DE RECURSOSHUMANOS
CONTADOR
RECEPCIONISTA

A MÉDICO CLÍNICO GERAL
MÉDICO DA FAMÍLIA - ESF (CLÍNICO GERAL)
MÉDICO GINECOLOGISTA
MÉDICO PEDIATRA
MERENDEIRA

B MOTORISTA
FISCAL AMBIENTAL
TESOUREIRO

6.1.2. Caso o número de candidatos inscritos exceda à oferta de lugares existentes nos colégios da cidade de Quadra/SP, a
Aplicativa Serviços de Apoio e Gestão Administrativa Ltda. reserva-se do direito de alocá-los em cidades próximas à
determinada para aplicação das provas, não assumindo, entretanto, qualquer responsabilidade quanto ao transporte e
alojamento desses candidatos.
6.1.3. Não será enviado Cartão Informativo do Candidato para o endereço ou e-mail do candidato. O candidato deverá, a partir
do dia 6 de março de 2020, informar-se, pela internet, nos endereços eletrônicos www.aplicativagestao.com.br e
www.quadra.sp.gov.br. em que local e horário irá realizar a prova. Será de inteira responsabilidade do candidato o
acompanhamento e consulta para verificar o seu local de prova.
6.1.4. Não serão fornecidas por telefone informações a respeito de datas, locais e horários de realização das provas, exceto na
condição do candidato com deficiência, que demande condição especial para a realização das provas e/ou esteja concorrendo às
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vagas reservadas para pessoas com deficiência, que, nesse caso, deverá entrar em contato com a empresa realizadora do
Concurso Público, através do e-mail contato@aplicativaassessoria.net.
6.2. Ao candidato só será permitida a participação nas provas, na respectiva data, horário e local a serem divulgados de acordo
com as informações constantes no item 6.1 deste Capítulo.
6.3. Não será permitida, em hipótese alguma, a realização das provas em outro dia, horário ou fora do local designado.
6.4. Os eventuais erros referentes a nome, número de documento de identidade, sexo ou data de nascimento, deverão ser
comunicados no dia da realização das provas objetivas para que o fiscal da sala faça a devida correção em Ata da Sala de Prova.
6.4.1. O candidato que não solicitar as correções dos dados pessoais nos termos do item anterior deverá arcar, exclusivamente,
com as consequências advindas de sua omissão.
6.5. Caso haja inexatidão na informação relativa à opção de emprego e/ou condição de candidato com deficiência, o candidato
deverá entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Candidato - SAC da Aplicativa Serviços de Apoio e Gestão
Administrativa Ltda., pelo e-mail contato@aplicativaassessoria.net. das 9h às 17h, corri antecedêncla.rnintrna de 48
(quarenta e oito) horas da data de aplicação das Provas Objetivas.
6.5.1. A alteração da condição de candidato com deficiência somente será efetuada na hipótese de que o dado expresso pelo
candidato em sua ficha de inscrição tenha sido transcrito erroneamente nas listas afixadas e disponibilizado no endereço
eletrônico www.aplicativagestao.com.br desde que o candidato tenha cumprido todas as normas e exigências constantes no
Capítulo 4 deste Edjtal.
6.5.2. O candidato que não entrar em contato com o SAC, no prazo mencionado no item 6.5 deste Capítulo, será o único
responsável pelas consequências ocasionadas pela sua ornissão.
6.6. O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos, munido
de:
a) Comprovante de inscrição (boleto bancário correspondente à inscrição, com o respectivo comprovante de pagamento);
b) Original de um dos documentos de identidade a seguir: Cédula Oficial de Identidade; Carteira e/ou cédula de identidade
expedida pela Secretaria de Segurança, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar, pelo Ministério das Relações Exteriores;
Carteira de Trabalho e Previdência Social; Certificado de Reservista; Passaporte; Cédulas de Identidade fornecidas por Órgãos ou
Conselhos de Classe, que por lei federal, valem como documento de identidade (OAB, CRC, CRA, CRQ etc.) e Carteira Nacional
de Habilitação (com fotografia na forma da Lei n.o 9.503/97).
c) caneta esferográfica de tinta preta ou azul, lápis preto nO2 e borracha macia.
6.6.1. Os documentos apresentados deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir a identificação do candidato com
clareza.
6.6.2. O comprovante de inscrição não terá validade como documento de identidade.
6.6.3. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das provas, documento de identidade original,
por motivo de perda, roubo ou furto, deverá ser apresentado documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial,
expedido há, no máximo, 30 (trinta) dias, ocasião em que será submetido à identificação especial. compreendendo coleta de
assinaturas e de impressão digital em formulário próprio.
6.6.3.1. A identificação especial também será exigida do candidato, cujo documento de identificação apresente dúvidas relativas
à fisionomia e/ou à assinatura do portador.
6.6.4. Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, títulos eleitorais, carteiras de motorista
(modelo antigo), carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor de identidade, nem documentos ilegíveis, não
identificáveis e/ou danificados.
6.6.5. Não serão aceitas cópias de documentos de identidade, ainda que autenticadas.
6.7. Não haverá segunda chamada seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do candidato.
6.8. No dia da realização das provas, na hipótese de o candidato não constar nas listagens oficiais relativas aos locais de prova
estabelecidos no Edital de Convocação, a Aplicativa Serviços de Apoio e Gestão Administrativa Ltda. procederá à inclusão
do referido candidato, através de preenchimento de formulário específiCOmediante a apresentação do comprovante de inscrição.
6.8.1. A inclusão de que trata o item 6.8, será realizada de forma condicional e será confirmada pela Aplicativa Serviços de
Apoio e Gestão Administrativa Ltda. na fase de Julgamento das Provas Objetivas, com o intuito de se verificar a pertinência
da referida inclusão.
6.8.2. Constatada a improcedência da inscrição de que trata o item 6.8, a mesma será automaticamente cancelada sem direito a
reclamação, independentemente de qualquer formalidade, considerados nulos todos os atos dela decorrentes.
6.8.3. No dia da realização das provas, não será permitido ao candidato:
6.8.3.1. Entrar ou permanecer no local de exame portando arma(s), mesmo que possua o respectivo porte;
6.8.3.2. Entrar ou permanecer no local de exame com aparelhos eletrônicos (agenda eletrônica, bip, gravador, notebook, pager,
palmtop, receptor, relóqios digitais, relógiOS com banco de dados, telefone celular, walkman etc.) ligados ou semelhantes, boné,
gorro, chapéu, óculos de sol, fones de ouvido, bem como protetores auriculares.
6.8.4. Na ocorrência do funcionamento de qualquer tipo de equipamento eletrônico durante a realização das provas objetivas, o
candidato será automaticamente eliminado do Concurso Público.
6.8.4.1. Os equipamentos eletrônicos deverão ser desligados e acondicionados em invólucros lacrados específiCOSpara esse fim,
que serão fornecidos aos candidatos pelo fiscal de sala. O aparelho celular deverá ter a bateria removida pelo próprio candidato.
6.8.4.2. O invólucro lacrado contendo os equipamentos eletrônicos desligados deverá permanecer sob a carteira do candidato
até a entrega da folha de respostas ao fiscal, ao término da prova. O invólucro lacrado apenas poderá ser aberto pelo candidato
após a saída do colégio de prova.
6.8.5. O descumprimento dos itens 6.8.3.2 e 6.8.4 implicará na eliminação do candidato.
6.8.6. A Aplicativa Serviços de Apoio e Gestão Administrativa Ltda. não se responsabilizará por perdas ou extravios de
objetos ou de equipamentos eletrônicos ocorridos durante a realização das provas.
6.8.7. Durante a realização das provas, não será permitida nenhuma espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos ou
pessoa estranha ao Concurso Público, nem a utilização de livros, códigos, manuais, revistas, impressos, quaisquer anotações,
calculadora, celulares ou qualquer outro aparelho eletrônico.
6.9. Quanto às Provas:
6.9.1. Para a realização das provas objetivas, o candidato lerá as questões no caderno de questões e marcará suas respostas na
Folha de Respostas, com caneta esferográfica de tinta azulou preta. A Folha de Respostas é o único documento válido para
correção.
6.9.1.1. Não serão computadas questões não respondidas, nem questões que contenham mais de uma resposta (mesmo que
uma delas esteja correta), emendas ou rasuras, ainda que legíveis, ou aquelas respondidas a lápis.

r
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6.9.1.2. Não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às respostas ou assinatura, pois qualquer marca poderá
ser lida pelas leitoras óticas, prejudicando o desempenho do candidato.
6.9.1.3. A Folha de Respostas será identificada, em campo específico, pelo próprio candidato com sua assinatura.
6.10. Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal a folha de respostas.
6.11. A totalidade das Provas terá a duração de 3 (três) horas.
6.11.1. Após o período de 2 (duas) horas, o candidato, ao terminar a sua prova, poderá levar o caderno de questões, deixando
com o fiscal da sala as folhas de resposta, que serão os únicos documentos válidos para a correção. Em nenhuma outra situação
será fornecido o Caderno de Questões.
6.12. Iniciadas as provas, nenhum candidato poderá retirar-se da sala antes de decorridos 30 (trinta) minutos.
6.12.1. O início da prova será definido em cada sala de aplicação.
6.13. As Folhas de Resposta dos candidatos serão personalizadas, impossibilitando a substituição.
6.14. Será automaticamente excluído do Concurso Público o candidato que:
6.14.1. Apresentar-se após o fechamento dos portões ou fora dos locais pré-determinados;
6.14.2. Não apresentar o documento de identidade exigido no item 6.6, alínea "b", deste Capítulo;
6.14.3. Não comparecer a qualquer das provas, seja qual for o motivo alegado;
6.14.4. Ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fiscal, ou antes, do tempo mínimo de permanência
estabelecido no item 6.12, deste capítulo;
6.14.5. For surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro
meio de comunicação, sobre a prova que estiver sendo realizada, ou utilizando-se de livros, notas, impressos não permitidos,
calculadora ou similar;
6.14.6. For surpreendido portando equipamentos eletrônicos como agenda eletrônica, bíp, gravador, notebook, pager, palrntop,
receptor, relógios digitais, relógios com banco de dados, telefone celular, fone de ouvido, walkman e/ou equipamentos
semelhantes, ou ainda boné, gorro, chapéu, óculos de sol, bem como protetores auriculares;
6.14.7. Estiver com qualquer tipo de equipamento eletrônico em funcionamento durante a realização das provas objetivas,
incluindo os sinais sonoros referentes a alarmes;
6.14.8. Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas;
6.14.9. Não devolver a Folha de Resposta cedida para realização das provas;
6.14.10. Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou agir com descortesia em relação a qualquer dos examinadores,
executores e seus auxiliares, ou autoridades presentes;
6.14.11. Fizer anotação de informações relativas às suas respostas fora dos meios permitidos;
6.14.12. Ausentar-se da sala de provas, a qualquer tempo, portando as folhas de respostas;
6.14.13. Não cumprir as instruções contidas no caderno de questões de provas e nas folhas de respostas;
6.14.14. Utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter aprovação própria ou de terceiros, em qualquer etapa
do Concurso Público.
6.15. Constatado, após as provas, por meio eletrônico, estatístico, visual, grafológico ou por investigação policial, ter o candidato
utilizado processos ilícitos, suas provas serão anuladas e ele será automaticamente eliminado do Concurso Público.
6.16. No caso de candidata lactante, não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata. A criança
deverá permanecer em local designado, acompanhada de familiar ou terceiro, adulto responsável, indicado pela candidata.
6.16.1. Nos horários previstos para amamentação, a candidata lactante poderá ausentar-se temporariamente da sala de prova,
acompanhada de uma fiscal.
6.16.2. Na sala reservada para amamentação, ficarão somente a candidata lactante, a criança e uma fiscal, sendo vedada a
perrnanência de babás ou quaisquer outras pessoas que tenham grau de parentesco ou de amizade com a candidata.
6.16.3. Excetuada a situação prevista no item 3.16.4 do Capítulo 3 deste Edital, não será permitida a permanência de qualquer
acompanhante nas dependências do local de realização da prova, podendo ocasionar, inclusive, a não participação da candidata
no Concurso Público.
6.17. Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação das provas em razão de afastamento do
candidato da sala de prova.
6.18. A condição de saúde do candidato no dia da aplicação da prova será de sua exclusiva responsabilidade.
6.19. Ocorrendo alguma situação de emergência o candidato será encaminhado para atendimento médico local ou ao médico de
sua confiança. A equipe de Coordenadores responsáveiS pela aplicação das provas dará todo apoio que for necessário.
6.20. Caso exista a necessidade do candidato se ausentar para atendimento médico ou hospitalar, o mesmo não poderá retornar
ao local de sua prova, sendo eliminado do Concurso Público.
6.21. Reserva-se ao Coordenador do Concurso Público designado pela Aplicativa Serviços de Apoio e Gestão Administrativa
Ltda., o direito de excluir da sala e eliminar do restante das provas o candidato cujo comportamento for considerado inadequado
ou que desobedecer a qualquer regulamento constante deste Edital, bem como, tomar medidas saneadoras, e restabelecer
critérios outros para resguardar a execução individual e correta das provas.
6.22. No dia da realização das provas, não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de aplicação das provas e/ou pelas
autoridades presentes, informações referentes ao conteúdo das provas e/ou critérios de avaliação/classificação.
6.23. As instruções dadas pelos Fiscais e Coordenadores, assim como as contidas na prova, deverão ser respeitadas pelos
candidatos.
6.24. O candidato não poderá ausentar-se da sala ou local de prova, salvo em caso de extrema necessidade, desde que
acompanhado por Fiscal Credenciado e autorizado pelo Fiscal da Sala e, nesse caso, não poderá levar consigo qualquer tipo de
bolsa, estojo ou qualquer objetos constante no item 6.14.6 deste capítulo, sob pena de exclusão do Concurso.
6.25. Ao final da prova, os 2 (dois) últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o ultimo candidato termine sua
prova, devendo todos assinarem ata de prova, atestando a idoneidade de sua fiscalização, e se retirando todos da sala ao
mesmo tempo, sob pena de eliminação do certame.
6.26. Os gabaritos da prova objetiva serão divulgados nos endereços eletrônicos www.aplicativagestao.com.br e
www.quadra.sp.gov.br em data a ser comunicada no dia da realização das provas.

7. DO JULGAMENTO DA PROVA OBJETIVA

7.1. A Prova Objetiva será avaliada na escala de O (zero) a 100 (cem) pontos e terá caráter eliminatório e classificatório.
7.1.1. Na avaliação e correção da Prova Objetiva será utilizado o Escore Bruto.
7.2. O Escore Bruto corresponde ao número de acertos que o candidato obtém na prova.
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7.2.1. Parase chegar ao total de pontos o candidatodeverá dividir 100 (cem) pelo número de questõesda prova, e multiplicar
pelo número de questõesacertadas.
7.2.2. O cálculofinal será igual ao total de pontosdo candidatona ProvaObjetiva.
7.3. Será consideradohabilitado na ProvaObjetiva o candidatoque obtiver total de pontos igualou superior a 50 (cinquenta).
7.4. O candidato que não comparecer para realizar a Prova ou não habilitado na ProvaObjetiva será eliminado do Concurso
Público.

8. DA PROVA PRÁTICA

8.1. A ProvaPrática (PP)serão aplicadaspara o emprego de Merendeirae Motorista, na cidade de Quadra/SP,em data, local e
horário a ser comunicadosatravés do edital de convocaçãopara a prova prática, que será publicado por meio de extrato, no
Jornal NossoInformativo (de Conchas)e/ou na Gazetade São Paulo.Também poderãoser feitas consultasatravés da internet
no endereçoeletrônicowww.aplicativagestao.com.br.
8.1.1. Seráde responsabilidadedo candidatoo acompanhamentoe consultaparaverificar o seu localde prova.
8.1.2. Ao candidatosó será permitida a participaçãonas provas na respectivadata, horário e local a serem divulgadosde acordo
comas informaçõesconstantesno item 8.1, deste capítulo.
8.2. Nãoserá permitida, em hipótesealguma, a realizaçãodas provasem outro dia, horárioou fora do local designado.
8.3. Para a realização da Prova Prática somente serão convocadosos candidatos habilitados e com as maiores e primeiras
pontuaçõesda ProvaObjetiva, observandoa ordem de classificaçãode acordo com quantidade abaixo especlflcada,acrescidos
dos candidatos empatados com a mesma pontuaçãodo último candidato na quantidade abaixo. Serão convocados,ainda, os
candidatoscom deficiência inscritos na forma do Capítulo4 e habilitadosna forma do Capítulo7 deste Edital, com as maiorese
primeiras pontuaçõesda ProvaObjetiva em sua lista específica,observandoa ordem de classificaçãode acordocom quantidade
abaixo especificada, acrescidosdos candidatos com deficiência empatados com a mesma pontuação do último candidato na
quantidadeabaixo:

Cargo N°. de candidatos N°. de candidatos com
convocados deficiência convocados

Merendeira 30 02

Motorista 30 02

8.3.1. Os demais candidatosaprovados nas provas objetivas e não convocadospara as provas práticas, conforme previsto no
item anterior, serão excluídosdo ConcursoPúblico.
8.4. Os candidatos inscritos como pessoa com deficiência e aprovados no concurso serão convocadospara realizar a prova
prática e participarãodesta fase conformeo que estabeleceo item 4.6, deste Edital.
8.5. O candidatodeverá comparecerao local designadopara a prova com antecedênciamínima de 30 (trinta) minutos, munido
de documentooficial de identidadeoriginal.
8.5.1 Os candidatosao emprego de Motorista, além do documentooficial de identidadeoriginal, também deverãoapresentar no
momento da realizaçãoda prova prática a CNH- Carteira Nacionalde Habilitaçãooriginal, na categoria exigida nos requisitos
mínimosestabelecidosnaTabela I do Capítulo1 deste edital, em validadee de acordocoma legislaçãovigente (CódigoNacional
de Trânsito), bem como deverão apresentar-se fazendo uso de óculos (ou lentes de contato) quando houver tal exigência na
CNH.
8.5.1.1. Paraa realizaçãoda prova prática nãoserá aceito, em hipótesealgumaqualquer tipo de protocoloda habilitação.
8.6. As provas práticas buscam aferir a capacidadede adequaçãofuncional e situacional do candidato às exigências e ao
desempenhoeficiente das atividades.
8.7. A ProvaPráticaterá caráter eliminatório e classlftcatórto e terá o valor máximo de 100 (cem) pontos.
8.7.1. Seráconsideradohabilitado na ProvaPráticao candidatoque obtiver total de pontos igualou superior a 50 (cinquenta).
8.7.2. O candidato que não comparecer para realizar a Prova ou não habilitado na Prova Prática será eliminado do Concurso
Público.
8.8. Nãohaverásegundachamadaou repetiçãodas provasseja qual for o motivo alegado.
8.9. É vedada a entrada e presençade pessoasou candidatosque nãoconstemno edital de convocaçãopara a prova prática.
8.10. É vedada a permanênciado candidato no local de aplicaçãoapós a realizaçãoda prova prática, sob pena de eliminação
deste concurso.
8.11. Não será permitido aos candidatos a utilização de câmeras, celulares, filmadoras e demais aparelhos eletrônicos que
possamreproduzir ou transmitir o conteúdoda prova prática, sob penade eliminaçãodeste concurso.
8.12. Oscritérios de avaliaçãoda ProvaPráticapara o empregode Merendeirasão:

TAREFA PONTUACAO
1 - Apresentar- se devidamentevestido para execuçãodastarefas. O a 10 pontos
2 - Aplicar técnicascorretasde higiene pessoal. O a 10 pontos
3 - Aplicar técnicascorretasde higienedos alimentos. O a 20 pontos
4 - Reconhecerequipamentosde uma cozinha industrial. O a 10 pontos
5 - Manusearalimentos para o pré-preparoe preparo. O a 20 pontos
6 - Higienizarutensíliose equipamentos. O a 10 pontos
7 - Identificar pesose medidaspadrões. O a 10 pontos
8 - Organizargênerosalimentíciosdentro das normas. O a 10 pontos
TOTAL DE PONTOS 100 pontos
TOTAL DE TEMPO PARA REALIZAÇÃO 20min

8.13. Oscritérios de avaliaçãoda ProvaPráticapara o empregode Motoristasão:
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TAREFAS PONTUAÇÃO TEMPO MÁXIMO PARA REALIZAÇÃO

1- Percorrer o trajeto, inicialmente definido,
observando a legislação de trânsito, a
segurança própria, dos acompanhantes e de O a 50 pontos 10 min
terceiros, condução defensiva e também a que
melhor conserve o veículo.
2 - Num espaço determinado realizar manobras O a 25 pontos 5 min
a serem definidas.

3 - Vistoria de um veículo: o nível do óleo,
água, bateria, combustível, painel de comando, O a 25 pontos 5 min
pneus e demais itens.

TOTAL DE PONTOS E TEMPO 100 pontos 20 min

8,13.1 Os parâmetros a serem avaliados em cada tarefa serão pontuados conforme realização ou não do candidato, conforme
segue:

8.13.1.1 VISTORIA (25 pontos - 5 minutos)
Óleo do Motor
Pneus
Parte Elétrica - Farol, Lanterna e Pisca.
Estepe, Macaco, Triângulo e outros.
Avarias

8.13.1.2 MANOBRAS (25 pontos - 5 minutos)
Entrada do veículo correta
Saída do veículo correta
Tarefa realizada em tempo coerente

8.13.1.3 PERCURSO (50 pontos - 10 minutos)
Regulagem de retrovisores, bancos e cinto de segurança.
Partida Normal
Setas para saída
Utilizou corretamente os freios
Velocidade compatível com a via
Entrou na preferencial com devido cuidado
Utilizou marchas adequadas durante a prova
Manteve o motor funcionando durante a prova
Utilizou corretamente as setas de indicação de direção

9. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL DOS CANDIDATOS

9.1. A nota final de cada candidato será IGUAL:
a) ao total de pontos obtidos na prova objetiva, acrescido dos pontos obtidos na prova prática para os empregos de Merendeira e
Motorista;
b) ao total de pontos obtidos na prova objetiva para os demais empregos.
9.2. Os candidatos serão classificados por ordem decrescente, da Nota Final, em lista de classificação, por emprego.
9.3. Serão elaboradas duas listas de classificação, uma geral com a relação de todos os candidatos, incluindo os candidatos com
deficiência e uma especial, com a relação apenas dos candidatos com deficiência.
9.4. O resultado provisório do Concurso Público será publicado por meio de extrato, no Jornal Nosso Informativo (de Conchas)
e/ou na Gazeta de São Paulo e divulgado na Internet nos endereços eletrônicos www.aplicativagestao.com.br e
www.quadra.sp.gov.br. cabendo recurso nos termos do Capítulo 10. Dos Recursos deste Edital.
9,5. Após o julgamento dos recursos, eventualmente interpostos, será divulgada a lista de Classificação Final, não cabendo mais
recursos.
9.6. A lista de Classificação Final será divulgada nos endereços eletrônicos www.aplicativagestao.com.br e
www.quadra.sp.gov.br.
9.6.1. Serão publicados, por meio de extrato, no Jornal Nosso Informativo (de Conchas) e/ou na Gazeta de São Paulo apenas os
resultados dos candidatos que lograram classificação no Concurso Público.
9.6.2. O resultado geral final do Concurso Público poderá ser consultado nos endereços eletrônicos
www.aplicativagestao.com.br e www.quadra.sp.gov.br, pelo prazo de 3 (três) meses, a contar da data de sua publicação,
9.7. No caso de igualdade na classificação final, dar-se-é preferência sucessivamente ao candidato que:
9.7.1. Tiver idade igualou superior a 60 (sessenta) anos, até o último dia de inscrição neste Concurso Público, conforme artigo
27, parágrafo único, do Estatuto do Idoso - Lei Federal nO 10.741/03;
9.7.2. Obtiver maior número de acertos na prova de Conhecimentos Específicos;
9.7.3, Obtiver maior número de acertos na prova de Língua Portuguesa;
9.7.4. Tiver maior idade, para os candidatos não alcançados pelo Estatuto do Idoso;
9.8. Persistindo o empate, mesmo após aplicados os respectivos critérios de desempate previstos no item 9.7 e subitens deste
Capítulo, deverá ser feito sorteio na presença dos candidatos envolvidos por emprego.
9.9. A classificação no presente Concurso Público não gera aos candidatos direito à contratação para o emprego, cabendo ao
Município de Quadra o direito de aproveitar os candidatos aprovados em número estritamente necessário, não havendo
obrigatoriedade de contratação de todos os candidatos aprovados no Concurso Público, respeitada sempre, a ordem de
classificação, bem como não lhes garante escolha do local de trabalho.

10. DOS RECURSOS
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10.1. O candidatoque desejar interpor recursoem face dos atos previstos no presente Edital disporá de 2 (dois) dias úteis para
fazê-lo, com início no dia útil seguinte à publicaçãodo edital do evento, conformesegue:
a) Divulgaçãodo edital de abertura;
b) Divulgaçãodo indeferimentode inscrição;
c) Divulgaçãodo indeferimentoda concorrêncianas vagas reservadasàs pessoascomdeficiência;
d) Divulgaçãodo indeferimentoda solicitaçãode condiçãoespecial;
e) Divulgaçãodo gabarito preliminar da prova objetiva;
f) Divulgaçãodas notasda prova escrita objetiva;
g) Divulgaçãodas notasda prova prática;
h) Divulgaçãoda classificação.
10.1.1. Todosos recursosdeverãoser interpostosem até 2 (dois) dias úteis, a contar da divulgação, por edital, de cadaevento.
10.1.2. Os recursosinterpostos que nãose refiram especificamenteaos eventosaprazadosnãoserão apreciados.
10.2. Para recorrer, o candidato deverá utilizar o endereço eletrônico da empresa realizadora do certame
www.aplicativagestao.com.br. acessara áreado Município de Quadra - Edital N° 01/2020 (Concurso Público) e seguir
as instruçõesali contidas.
10.3. Somente serão apreciadosos recursos interpostos dentro do prazo pré-estabelecidoe que possuíremfundamentação e
argumentaçãológicae consistenteque permita sua adequadaavaliação.
10.4. Nãoserãoaceitos recursosinterpostospor fax, e-mail, telegrama ou outro meio que nãoseja o especificadono item 10.2.
10.5. Recursoinconsistenteou intempestivoserá preliminarmente indeferido.
10.6. Admitir-se-á um único recurso por candidato, para cada evento. Em caso de recurso referente ao gabarito, o candidato
poderá interpor um recursopor questão.
10.6.1. O recurso deverá ser individual, devidamente fundamentado e conter a identificaçãodo Concurso,nome do candidato,
númerode inscrição,cargo, o questionamentoe o número da questão (se for o caso).
10.7. Recebidoo recurso, a Aplicativa Serviços de Apoio e Gestão Administrativa Ltda decidirá pelo provimento ou nãodo
ato recorrido, dando-se ciência da referida decisão ao interessado por meio do endereço eletrônico
www.aplicativagestao.com.br. na área do Município de Quadra - Edital N° 01/2020 (Concurso Público).
10.8. Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão de recurso, recursos de recursos e recurso de gabarito oficial
definitivo.
10.9. Se do examede recursoscontra questõesda ProvaObjetiva resultar sua anulação,a pontuaçãocorrespondenteà questão
será atribuída a todos os candidatos que ainda não tiveram acumulado a mesma na sua pontuação final da prova objetiva,
independentementede terem recorridoou não.
10.9.1. Caso haja procedênciade recurso interposto dentro das especificações,poderá, eventualmente, haver alteração da
classificaçãoinicial obtida pelo candidato para uma classificaçãosuperior ou inferior ou ainda poderáocorrer desclassificaçãodo
candidatoque nãoobtiver nota mínimaexigida para aprovação.
10.10. Depoisde julgados todos os recursosapresentados,será publicadoo resultado final do respectivoConcursoPúblico,com
as alteraçõesocorridasem face do disposto no item 10.9.
10.11. A BancaExaminadoraconstitui última instância para recurso, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não
caberãorecursosadicionais.

11. DACONTRATAÇÃO

11.1. A contratação dos candidatosobedecerárigorosamentea ordem de classificaçãodos candidatosaprovados, observadaa
necessidadedo Municípiode Quadrae o limite fixado pelaConstituiçãoe LegislaçãoFederalcom despesade pessoal.
11.2. A aprovaçãoe a classificaçãofinal geram, para o candidato, apenasa expectativa de direito à contratação.O Município
de Quadra reserva-seo direito de procederàs contrataçõesem número que atenda ao interessee às necessidadesdo serviço,
dentro do prazode validadedo ConcursoPúblico.
11.3. A contratação dos candidatosque vierem a ser convocadospara contratação no Municípiode Quadra será regida pelos
preceitosda CLT,do Art. 37, incisoIX, da ConstituiçãoFederale da LeiOrdináriaMunicipalnO2041, de 16 de janeiro de 2003.
11.4. A convocaçãoserá realizadapor contato telefônico e envio de e-mail, devendoo candidatoapresentar-seaoMunicípio de
Quadra, no prazosolicitado.
11.5. Os candidatos, no ato da contratação, deverão apresentar os originais e cópia simples dos documentos discriminados a
seguir: Carteira de Trabalho e PrevidênciaSocial (as cópiasdevem ser das páginasonde está a foto e o número da CTPS,bem
como da folha de qualificaçãocivil; Certidão de Nascimento(quandosolteiro) ou Casamento(quando casado); Título de Eleitor;
Certidão de quitação eleitoral emitida por meio do site www.tre.sp.gov.br; Certificado de Reservista ou Dispensa de
Incorporação,quando do sexo masculino; Cédulade Identidade - RGou RNE;Inscrição no PIS/PASEPou declaraçãode firma
anterior, informando não haver feito o cadastro; Cadastrode PessoaFísica- CPF;Comprovantede Residência(com data de até
3 meses da data da apresentação); Comprovantesde escolaridaderequeridos pelo emprego; Comprovante do Registro e de
regularidade junto ao órgão de fiscalização profissional (Ex.: CRA,OAB, CREAetc.), se exigido pelo emprego; Certidão de
Nascimentodos filhos menoresde 14 anos, quando possuir; Cadernetade Vacinaçãodos filhos menores de 14 anos; Certidão
negativa de Distribuições/ AntecedentesCriminais (dos últimos 5 anos) com data de emissão de até 60 (sessenta) dias da
apresentação;Certidãoexpedidapelo órgão competente, se o candidatofoi servidor público, afirmando que não sofreu qualquer
penalidade no desempenho do serviço público; Declaraçãode bens e valores que constituem o seu patrimônio; e outras
declaraçõesnecessáriasa critério do Municípiode Quadra.
11.5.1. No ato de contratação, o candidatodeverá declarar, sob as penasda lei, se exerce ou não, outro emprego, função ou
emprego público remunerado,em outro órgão público da administraçãopúblicadireta ou indireta de qualquer ente federativo, e
se é aposentadopor regime próprio de previdênciasocialem âmbito municipal, estadual ou federal.
11.5.2. Casohaja necessidade,o Municípiode Quadrapoderásolicitar outras declaraçõese documentoscomplementares.
11.5.3. Não serão aceitos, no ato da contratação, protocolos ou cópias dos documentos exigidos. As cópias somente serão
aceitasse estiveremacompanhadasdo original.
11.6. Obedecidaà ordem de classificação,os candidatos convocadose que comprovarem os requisitos mínimos da forma
definida neste Edital, serão submetidosa exame-médico,que avaliarásua capacidadefísica e mental no desempenhodas tarefas
pertinentes ao empregoa que concorrem.

(
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11.6.1. As decisões do Serviço Médico indicado pelo Município de Quadra, de caráter eliminatório para efeito de contratação, são
soberanas, assegurado o contraditório e a ampla defesa do candidato.
11.7. O candidato que não comprovar os requisitos mínimos será eliminado deste Concurso Público, não cabendo recurso.
11.8. No caso de desistência do candidato selecionado, quando convocado para uma vaga, o fato será formalizado pelo mesmo
através de Termo de Desistência, passando sua vez para o próximo candidato classificado.
11.9. O candidato classificado se obriga a manter atualizado o endereço perante o Município de Quadra, conforme o disposto nos
itens 12.8 e 12.9 do Capítulo 12 deste Edital.
11.10. Não poderá ser empossado o candidato habilitado que fizer, em qualquer documento, declaração falsa, inexata para fins
de contratação, não possuir os requisitos mínimos exigidos ou não comprovar as condições estabelecidas no capítulo 2 deste
Edital, na data estabelecida para apresentação da documentação.
11.11. Após ser convocado por telefone e e-mail pelo endereço eletrônico informado na inscrição, o candidato terá 5 (cinco) dias
úteis para comparecer no Setor de RH da Prefeitura Municipal de Quadra para assinar sua convocação ou renúncia, sob pena de
renunciar tacitamente seu direito de assumir ao cargo pleiteado.

12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

12.1. Todas as convocações, avisos, resultado provisório e outras informações referentes exclusivamente às etapas do presente
Concurso Público serão publicados, por meio de extrato, no Jornal Nosso Informativo (de Conchas) e/ou na Gazeta de São Paulo
e divulgados na Internet nos endereços eletrônicos www.aplicativagestao.com.br e www.quadra.sp.gov.br. É de
responsabilidade do candidato acompanhar estas publicações.
12.2. Serão divulgados apenas os resultados dos candidatos que lograrem classificação no Concurso Público.
12.3. O Município de Quadra e a Aplicativa Serviços de Apoio e Gestão Administrativa Ltda. se eximem das despesas com
viagens e estadia dos candidatos em quaisquer das fases do Concurso Público.
12.4. A aprovação no Concurso Público não gera direito à contratação, mas esta, quando se fizer, respeitará a ordem de
classificação final.
12.5. A inexatidão das afirmativas e/ou irregularidades dos documentos apresentados, mesmo que verificadas a qualquer tempo,
em especial na ocasião da contratação, acarretarão a nulidade da inscrição e desqualificação do candidato, com todas as suas
decorrências, sem prejuízo de medidas de ordem administrativa, civil e crimina,l.
12.6. Caberá ao Município de Quadra a homologação dos resultados finais do Concurso Público.
12.7. 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, por meio de extrato, no Jornal Nosso Informativo (de Conchas) e/ou na Gazeta
de São Paulo, bem corno divulgado na Internet, nos endereços eletrônicos www.aplicativagestao.com.br e
www.quadra.sp.gov.br.
12.8. O candidato se obriga a manter atualizado o endereço perante a Aplicativa Serviços de Apoio e Gestão
Administrativa Ltda., situada à Av. Ernani Lacerda de Oliveira, 409 - Jardim Cândida, Araras/SP, CEP 13603-112, até a data
de publicação da homologação dos resultados e, após esta data, junto à sede da Prefeitura do Município de Quadra, situada na
Rua José Carlos da Silveira,36 - Jardim Santo Antônio - Quadra - SP, 18255-000, aos cuidados do Departamento Pessoal,
pessoalmente (munido de documento de identificação original com foto) ou através de correspondência com aviso de
recebimento.
12.9. É de responsabilidade do candidato manter seu endereço e telefone atualizados, até que se expire o prazo de validade do
Concurso Público, para viabilizar os contatos necessários, sob pena de quando for convocado, perder o prazo para admissão,
caso não seja localizado.
12.10. O Município de Quadra e a Aplicativa Serviços de Apoio e Gestão Administrativa Ltda. não se responsabilizam
por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes de:
12.10.1. Endereço não atualizado.
12.10.2. Endereço de difícil acesso.
12.10.3. Correspondência devolvida pela ECT por razões diversas de fornecimento e/ou endereço errado do candidato.
12.10.4. Correspondência recebida por terceiros.
12.11. As despesas relativas à participação do candidato no Concurso Público e à apresentação para contratação e exercício
correrão às expensas do próprio candidato.
12.12. O Município de Quadra, 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.
12.13. O Município de Quadra e a Aplicativa Serviços de Apoio e Gestão Administrativa Ltda. não se responsabilizam
por quaisquer cursos, textos, apostilas e outras publicações referentes a este Concurso Público.
12.14. 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.
12.15. 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 vigente até a data de
publicação deste Edital.
12.16. Não serão admitidas inscrições de candidatos que possuam com qualquer dos membros do quadro societário da empresa
contratada para aplicação e correção do presente certame a relação de parentesco definida e prevista nos 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.
12.19. A realização do Concurso Público será feita sob exclusiva responsabilidade da Aplicativa Serviços de Apoio e Gestão
Administrativa Ltda., não havendo o envolvimento na realização e avaliação de suas etapas, de recursos humanos do
Município de Quadra.
12.20. Os casos omissos serão resolvidos conjuntamente pela Comissão do Concurso Público do Município de Quadra e pela
Aplicativa Serviços de Apoio e Gestão Administrativa Ltda., no que tange a realização deste Concurso Público.

Quadra, 31 de janeiro de 2020.
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ANEXO I - ATRIBUIÇÕES

ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS
Atribuições: Realizaratividades pertinentes à área de RecursosHumanos, favorecendo um bom clima organizacional, retenção
de talentos no quadro do município, desenvolvimento e capacitaçãodos servidores, a fim de contribuir com a prestação de
serviços públicos de qualidade e o alcance dos objetivos propostos pela gestão municipal. Administrar o Planode Carreira do
Município, com o intuito de mantê-lo atualizado e em acordo com os objetivos da Administração Pública e Servidores: -
Planejando o quadro de pessoal, de acordo com solicitação/necessidade das secretarias, fundações e/ou autarquias;
Elaborando/atualizando descrições de cargos; Avaliando cargos de acordo com metodologia preestabelecida; Realizando
pesquisas de vencimentos no setor público e/ou privado; Analisando estatísticas e informações salariais; Efetuando a
manutenção de tabelas salariais e exercícios de enquadramento. Promover e/ou possibilitar ações de treinamento e
desenvolvimento de pessoal,com o objetivo de capacitar o corpo de servidoresdo município, melhorandoa qualidadedo serviço
público prestado à comunidade: - Identificando demandas, seja presencialmente, por meio de pesquisas ou solicitações;
Elaborando e/ou ministrando programas de treinamento; Buscando e contratando (mediante autorização) instituições ou
profissionais capacitados para desenvolver o programa; Orçando custos envolvidos; Preparando cronograma; Elaborando
materiais didáticos; Realizandoavaliação de resultado e de aplicabilidade do treinamento ministrado; Mantendoo registro dos
treinamentos frequentados por cada servidor, com respectiva carga horária, a fim de contabilizar horas necessárias ao
crescimento de carreira. Promover ações de assistência e qualidade de vida aos servidores, a fim de possibilitar melhores
condições de trabalho, mediando conflitos interpessoais no ambiente de trabalho, realizando atendimentos pontuais a fim de
prestar suporte ao servidor, seja em assuntos relacionadosao trabalho ou fora deste, desenvolvendoprogramasde qualidadede
vida e atuando em parceria com a área de medicina e segurança do trabalho. Desenvolver e implementar novos programas,
processos ou procedimentos na área de recursos humanos, visando aprimorar constantemente a qualidade e eficiência dos
serviços prestados e melhorar o clima organizacional. Acompanhar, orientar e apoiar as lideranças de todas as secretarias,
atuando de maneira consultiva e prestandosuporte nos mais diversos processosque envolvam atividades de RecursosHumanos.
Acompanharos programas de inclusãodos portadores de necessidadesespeciaisno município, de modo a oferecer sua inserção
no mercado de trabalho e cumprir com a legislaçãovigente. Executar e/ou acompanhar processosde recrutamento e seleção,
buscando preencher o quadro do município com profissionais adequados: - Contribuindo com informações acerca do perfil da
oportunidade para elaboração de minuta de edital de recrutamento; Identificando e selecionando fontes de recrutamento;
Pesquisando banco de dados; Prestando suporte as mais diversas secretarias; Analisando currículos; Convocando e
entrevistando candidatos; Aplicando testes e apurando resultados; Emitindo relatórios, caso necessário,com as observaçõese
recomendaçõesou restrições em relação à indicaçãodos mesmos às oportunidades; Encaminhandocandidatos aprovados para
os exames de admissão e registro, fornecendo-lhes as instruções necessáriase informando toda a documentação exigida;
Realizandoa integração dos novos profissionais, passando informações pertinentes sobre seu local de trabalho e atribuições,
bem como sobre as normas e políticas do município. Administrar o plano de benefíciosoferecido aos servidores, contribuindo
com sua satisfação, pesquisando políticas de benefícios oferecidas no mercado, propondo novas políticas ao município,
apresentado suas vantagens bem como custo envolvido, participando das negociações e/ou processos licitatórios com
fornecedores dos planos de benefícios, orientando os servidores sobre os benefícios, pesquisandoo grau de satisfação dos
colaboradores com benefícios oferecidos. Viabilizar o pagamento mensal aos servidores, supervisionando e conferindo o
processamentoda folha de pagamento dos funcionários públicos.Organizar os arquivos e documentosda área, a fim de facilitar
sua localização,consulta e fiscalização, assim como evitar o extravio dos mesmos, de acordo com os procedimentos internos e
em atendimento a temporalidade requerida para cada tipo de documento a ser arquivado. Elaborar relatórios com informações,
dados estatísticos e indicadoresda área, visando fornecer subsídiospara decisõesde correçõesde políticasou procedimentosde
sua área de atuação. Manter atualizados os indicadores e informações pertinentes à área de atuação, observando os
procedimentos internos e legislação aplicável, visando a adequada e imediata disponibilidade dos mesmos. Atender aos
servidores, pessoalmente ou por telefone, visando esclarecer dúvidas, receber solicitações, bem como buscar soluções para
eventuais transtornos. Zelar pela limpeza, organizaçãoe disciplinade seu local de trabalho. Zelar pela guarda e conservaçãodos
materiais e equipamentos utilizados no trabalho. Atender às normas de Medicina, Higiene e Segurança no trabalho. Atuar de
acordo com princípiosde qualidadee ética, visando o constante alinhamento ao planejamento estratégico do município. Executar
outras tarefas correlatas às acima descritas, a critério de seu superior imediato e/ou conformedemanda.

CONTADOR
Atribuições: Descrição Sumária Supervisiona, coordena e executa serviços inerentes à contabilidade geral da Prefeitura.
Descrição Detalhada Escritura analiticamente os atos ou fatos administrativos, efetuando os correspondentes lançamentos
contábeis, para possibilitar o controle contábil e orçamentário. Promovea prestação, acertos e conciliaçãode contas em geral,
conferindo saldos, localizando e retificando possíveis erros, para assegurar a correção das operações contábeis. Examina
empenhosde despesa,verificando a classificaçãoe a existência de recursosnas dotaçõesorçamentárias, para o pagamentodos
compromissos assumidos. Elabora demonstrativos contábeis mensais, trimestrais, semestrais e anuais, relativos à execução
orçamentária e financeira, em consonânciacom leis, regulamentos e normas vigentes, para apresentar resultados da situação
patrimonial, econômicae financeira. Executaoutras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.
Responsabilidade/DadosConfidenciais: lida com documentos e informações, cuja divulgação causará sérios prejuízos à
Administração. Responsabilidade/Patrimônio: manipula recursos de custos elevadíssimos. Responsabilidade/Segurançade
Terceiros: nenhuma. Responsabilidade/Supervisão:supervisiona trabalhos de terceiros. Ambiente de Trabalho: normal, de
escritório.

FISCAL AMBIENTAL
Atua na fiscalização do muructpro para atendimento de açõese denúncias ambientais, realizando lavratura de autos de
notificação, a partir de conhecimentos básicos nas áreas agrosilvopastoris e ambientais. Atua na área de saneamento,
aplicandoas legislaçõesfederal,estadualemunicipalnaáreaambiental.
DescriçãoDetalhada
- Fiscalizare controlara exploraçãomineral,principalmenteasdeempregodiretona construçãocivil;
- Fiscalizarecontrolardepósitosdeexplosivoseafins,bemcomoautilizaçãooudetonação deexplosivosousimilares;
- Fiscalizarecontrolaro plantio,apoda,otransplante,asupressãoeaconservaçãoda vegetaçãodasvias,praças,hortos,jardins e



MUNICíPIO DE QUADRAI SP
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL N° 01/2020

(alterado conforme a Retificação nO 01 e nO02)

outroslogradourosurbanos,bemcomoemáreas particulares;
- Fiscalizarecontrolara implantaçãodeparcelamentodosoloemáreascomcoberturavegetal;
- Fiscalizara realizaçãodeshows,comíciosoueventossimilaresempraçaspúblicas,parques florestaiseoutroslogradourospúblicosou
particulares;
- Fiscalizaraexposiçãodeespécimesdafloraefaunasilvestres;
- Fiscalizarecontrolaraexecuçãodeatividadesextrativasderecursosnaturaisemáreade domíniopúblicoeparticular;
- Fiscalizarecontrolaradisposiçãoderesíduossólidos,movimentodeterra, aterrose desaterrosesimilares;
- Fiscalizara proteção,conservaçãoe melhoriadasreservasbiológicase reprimir as fontes poluidorasem geral, especialmenteas
poluiçõesatmosféricas,sonoras,visuais,hídricase do solo;
- Fiscalizarecontrolarautilizaçãodosserviçosdeauto-falanteououtrasfontessonoras;

MÉDICO CLÍNICO GERAL
O Examinao paciente, palpandoou utilizando instrumentos especiaispara determinar o diagnósticoou, sendo necessário,
requisitar examescomplementarese encaminha-loao especialista.
O Registra a consulta médica, anotando em prontuário próprio a queixa, os exames físicos e complementares, para
efetuar a orientaçãoadequada.
O Analisa e interpreta resultadosde examesde raio X, bioquímicos,hematológicose outros, comparando-oscom padrões
normais, para confirmar ou informar diagnóstico.
O Prescreve medicamentos, indicando dosagem e respectiva via de administração, assim como cuidados a serem
observados,para conservarou restabelecera saúdedo paciente.
O Efetua exames médicos destinados à admissão de candidatos a cargos em ocupações definidas, baseando-se nas
exigênciasda capacidadefísica e mental das mesmas,para possibilitar o aproveitamento dos mais aptos.
O Presta atendimento de urgência em casos de acidentes de trabalho ou alterações agudas de saúde, orientando e/ou
executandoa terapêutica adequada,para prevenir consequênciasmais graves ao trabalhador.
O Emite atestados de saúde, sanidadee aptidão físicae mental e de óbito, para atender às determinações legais.
O Participa de programas de saúde pública, acompanhando a implantação e avaliação dos resultados, assim como
realização em conjunto com equipe da unidade de saúde, ações educativas de prevenção às doenças infecciosas, visando
preservara saúdeno município.
O Participa de reuniões de âmbito local, distrital ou regional, mantendo constantemente informações sobre as
necessidadesna unidadede saúde, para promover a saúdeo bem-estar da comunidade.
O Zela pela conservaçãode boas condições de trabalho, quanto ao ambiente físico, limpeza e arejamento adequados,
visando proporcionaraos pacientesum melhor atendimento.
O Executaoutras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.

MÉDICO DA FAMÍLIA - ESF (CLÍNICO GERAL)
Descrição Sumária
Faz exames médicos, emite diagnósticos, prescreve medicamentos e outras formas de tratamento para diversos tipos de
enfermidades,aplicando recursosde medicinapreventiva ou terapêutica, para promover a saúdee o bem-estar do paciente.
Descrição Detalhada
- Realizaprocedimentos e consultas clínicas aos usuários da sua área adstrita, na UBS-Fou quando necessário, no domicílio,
examinando o paciente, palpando ou utilizando instrumentos especiais para determinar o diagnóstico ou, sendo necessário,
requisitar examescomplementarese encaminhá-loao especialista.
- Registra a consulta médica, anotando em prontuário próprio a queixa, os exames físico e complementares, para efetuar a
orientação adequada.
- Analisa e interpreta resultados de exames de raio X, bioquímicos, hematológicos e outros, comparando-os com padrões
normais, para confirmar ou informar o diagnóstico.
- Prescrevemedicamentos, indicando dosagem e respectiva via de administração, assim como cuidados a serem observados,
para conservarou restabelecera saúdedo paciente.
- Executaas acõesde assistênciaintegral em todas as fasesdo ciclo de vida: criança,
adolescente,mulher, adulto e idoso;
- Realiza as atividades clínicas correspondentesàs áreas prioritárias na intervenção na atenção Básica, definidas na Norma
Operacionalda Assistênciaà Saúde- NOAS2001;
- Alia a atuaçãoclínicaà prática da saúdecoletiva;
- Fomentaa criaçãode grupos de patologiasespecíficas,comode hipertensos,de diabéticosde saúdemental, etc;
- Realizao pronto atendimento médiconas urgênciase emergências;
- Encaminhaaos serviços de maior complexidade, quando necessário,garantindo a continuidade do tratamento na UBSF,por
meio de um sistema de acompanhamentoe de referênciae contrareferência;
- realiza pequenascirurgias ambulatoriais; <1
- Indica internaçãohospitalar;
- Solicita examescomplementares;
- Verifica e atesta óbitos;
- Executaoutras tarefas correlatasdeterminadas pelo superior imediato.

MÉDICO GINECOLOGISTA
Aplica os conhecimentosde medicina na prevenção e diagnóstico das doenças do corpo humano em mulheres. Suas funções
consistem em: efetua exames médicos, avaliando o estado geral em que o paciente se encontra e emitindo diagnóstico com a
respectiva prescrição de medicamentos e/ou solicitação de exames, visando a promoção da saúde e bem estar da população
feminina.
DescriçãoDetalhada
Realizar exames ginecológicos que incluem exames de mamas e exame especular, diagnosticando anomalias e infecções
existentes, medicandoe/ou encaminhandopara novos exames.
Realizara coleta de material preventivo do câncer (coleta de citologia oncótica).
Executarcauterizaçõesde colo de útero com criocautério.
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Realizaro planejamento familiar, através de palestrase explanaçõesa respeito dos métodos existentes na unidade de saúdee
fornecendoo material quandosolicitado.
Realizarinvestigaçõesde esterilidadeconjugal através de exames.
Participar de equipe multiprofissional, elaborando ou adequando programas, normas e rotinas, visando a sistematização e
melhoria da qualidadedas açõesde saúdeprestadas
Executaoutras tarefas correlatas e afins determinadaspelo seu superior imediato.

MÉDICO PEDIATRA
Faz exames médicos, emite diagnóstico, prescreve medicamentos e outras formas de tratamento para diversos tipos de
enfermidades, prestando assistência médica específicaàs crianças até a adolescência, para avaliar, prevenir, preservar ou
recuperarsua saúde.
DescriçãoDetalhada
Examina a criança, auscultando-a, executando palpações e percussões, por meio de estetoscópio e de outros aparelhos
específicos,para verificar a presençade anomaliase mal- formaçõescongênitasdo recém-nascido,avaliar-lhe as condiçõesde
saúdee estabelecero diagnóstico.
Avalia o estágio de crescimento e desenvolvimento da criança, comparando-a com os padrões normais, para orientar a
alimentação, indicar exercícios,vacinaçãoe outros cuidados.
Estabeleceo plano médico-terapêutico-profilático, prescrevendo medicação, tratamento e dietas especiais, para solucionar
carênciasalimentares, anorexias, desidratação, infecções,parasitosese prevenir contra tuberculose, tétano, difteria, coqueluche
e outras doenças.
Trata lesões, doenças ou alterações orgânicas infantis, indicando ou realizando cirurgias, prescrevendo pré-operatório, para
possibilitar a recuperaçãoda saúde.
Participado planejamento, execuçãoe avaliaçãode planos, programase projetos de Saúde Pública,enfocandoos aspectosde
sua especialidade,para cooperar na promoção,proteçãoe recuperaçãoda saúdefísicae mental das crianças.
Indica a suplementaçãoalimentar da criança, quando houver justificativa clínicae de acordocoma programação.
Encaminhapara atendimento especializadointerno ou externo à UnidadeBásicade Saúde,os casosque julgar necessário.
Executaoutras tarefas determinadas pelosuperior imediato.

MERENDEIRA
Atribuições: DescriçãoSumária Preparae distribui refeições,selecionandoos ingredientes necessários,observandoa higiene e a
conservaçãodos mesmospara atender aoscardápiosestabelecidos.
Descrição Detalhada: Seleciona os ingredientes necessáriosao preparo das refeições, observando o cardápio, quantidades
estabelecidase qualidadedos gênerosalimentícios, temperandoe cozinhandoos alimentos, para obter o sabor adequadoa cada
prato e para atender ao programaalimentar da unidade. Recebeou recolhe louças, talheres e utensíliosempregadosno preparo
das refeições, providenciandosua lavagem e guarda, para deixa-los em condiçõesde uso. Distribui as refeições preparadas,
colocando-asem recipientes apropriados, a fim de servir aos alunos. Recebee armazena os produtos, observando data de
validade e qualidade dos gêneros alimentícios, bem como a adequaçãode local reservado à estocagem, visando à perfeita
qualidade da merenda. Solicita a reposição dos gêneros alimentícios, verificando periodicamente a posição de estoques e
prevendofuturas necessidades,para suprir a demanda. Zela pela limpezae higienizaçãode cozinhase copas, para assegurara
conservação e o bom aspecto das mesmas. Providencia a lavagem e guarda dos utensílios, para assegurar sua posterior
utilização. Fornecedados e informaçõessobre a alimentação consumida na unidade, para a elaboraçãode relatórios. Executa
outras tarefas correlatas determinadaspelo superior imediato.

MOTORISTA
Dirige e conserva veículos automotores, da frota da Administração Pública, tais como automóveis, caminhões, ônibus,
microônibus e peruas escolares, manipulando os comandos de marcha, direção e demais mecanismos, conduzindo-os e
operando-os em programas determinados de acordo com as normas de trânsito e segurança do trabalho e as instruções
recebidas,para efetuar o transporte de materiais, pessoase estudantes.

RECEPCIONISTA
Atribuições: Recepcionar visitantes e rnurucrpes, procurando identificá-los, averiguando suas pretensões para prestar-lhes
informaçõesou encaminhá-losàs pessoasou setores procurados; atender ao público interno e externo prestando informações
simples, anotando recadose efetuando encaminhamentos; controlar o acessode visitantes nas dependênciasadministrativas e
dos gabinetes; registrar os visitantes atendidos, anotandodados pessoaispara possibilitar o controle dos atendimentos diários;
acompanharos visitantes ou autoridades pelas dependênciasda Câmara, quando necessário;realizar atividades de protocolo e
distribuição de documentos e correspondências recebidas pela Câmara; operar fotocopiadoras; organizar os documentos
reproduzidos e os que lhes deram origem, conforme orientações repassadas, encaminhando-os aos interessados; auxiliar,
quando necessário,na recepçãode autoridades ou visitantes nas solenidadesda Câmara Municipal; efetuar o atendimento de
telefone tipo PABX, conectando as ligações com os ramais ou pessoas solicitadas; zelar pelo equipamento telefônico,
comunicando defeito ao superior imediato, solicitando conserto e manutenção para assegurar o perfeito funcionamento do
sistema de telefonia; impedir a utilizaçãodos telefones da CâmaraMunicipalpara soluçãode assuntosparticulares; comunicar a
companhiatelefônica acercade defeitos ocorridos; atender com cordialidadeas chamadastelefônicas; realizar, quandosolicitado
e somente para assuntos do PoderLegislativo, chamadastelefônicas; manter atualizadase sob sua guarda as listas telefônicas
internas, externas e de outras localidadespara facilitar a consulta; providenciar, mensalmente, relatório de todas as chamadas
telefônicas realizadas, em formulário próprio contendo várias informações sobre a chamada, para arquivo da Secretaria da
Câmara; recebere enviar fax; realizar outras tarefas administrativas e correlatasao cargo por iniciativa própria ou que lhe forem
atribuídas por superior.

TESOUREIRO
Descrição Sumária
Controla receitas e efetua pagamento de despesasda organização, registrando a entrada e saída de valores, para assegurara
regularidadedas transaçõesfinanceirase comerciaisda organização.
Descrição Detalhada
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• Mantém sob sua responsabilidade cofre forte, numerário, talões de cheques e outros valores pertencentes à organização,
examinando os documentosque lhe são apresentados, para atender aos interessesda Administração Municipal.
• Recebe, em dinheiro ou cheque, taxas, impostos, serviços de pavimentação e outros serviços prestados pela prefeitura,
efetuando a quitação dos mesmos.
• Recolheaos bancos, em conta corrente em nome do órgão público, todo o numerário recebido, mantendo em caixa apenaso
necessárioao atendimento do expediente normal.
• Verifica periodicamente o numerário e os valores existentes nas contas bancárias do órgão público, supervisionando os
serviços de conciliaçãobancária, depósitos efetuados, chequesemitidos e outros lançamentos, para assegurar a regularidadedas
transaçõesfinanceiras.
• Executacálculosdas transaçõesefetuadas, comparando-oscom as cifras anotadasem registro, para verificar e conferir o saldo
do caixa.
• Prepara um demonstrativo do movimento diário de caixa, relacionando os pagamentos e recebimentos efetuados, com os
respectivosvalores em dinheiro ou em cheques, para apresentar posiçãoda situação financeira existente.
• Executaoutras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.
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ANEXO II - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

ENSINO FUNDAMENTAL

PARA O EMPREGO DE MERENDEIRA
LÍNGUA PORTUGUESA
Interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e figurado das
palavras. Ortografia. Ordem alfabética. Divisão silábica.
MATEMÁTICA
Operações com números naturais e fracionários: adição, subtração, multiplicação e divisão. Noções de conjunto. Sistema de
medidas: tempo, comprimento e quantidade. Sistema monetário brasileiro. Raciocínio lógico.

PARA O EMPREGO DE MOTORISTA
LÍNGUA PORTUGUESA
Interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e figurado das
palavras. Ortografia. Ordem alfabética. Divisão silábica.
MATEMÁTICA
Operações com números naturais e fracionários: adição, subtração, multiplicação e divisão. Noções de conjunto. Sistema de
medidas: tempo, comprimento e quantidade. Sistema monetário brasileiro. Raciocínio lógico.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Legislação e Sinalização de Trânsito. Normas gerais de circulação e conduta. Direção defensiva. Primeiros Socorros. Proteçâo ao
Meio Ambiente. Cidadania. Noções de mecânica básica de autos. Conhecimentos sobre condução, manutenção, limpeza e
conservação de veículos; Lei nO9.503 de 23/09/97, que institui o Código de Trânsito Brasileiro.

ENSINO MÉDIO

PARA O EMPREGO DE RECEPCIONISTA
LÍNGUA PORTUGUESA
Interpretação de texto. Significação das palavras: sinônimos, antônimos, sentido próprio e figurado das palavras. Ortografia
Oficial. Pontuação. Acentuação. Emprego das classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio,
preposição, conjunção (classificação e sentido que imprime às relações entre as orações). Concordância verbal e nominal.
Regência verbal e nominal. Crase. Sintaxe.
MATEMÁTICA
Resolução de situações-problema. Números Inteiros: Operações, Propriedades, Múltiplos e Divisores; Números Racionais:
Operações e Propriedades. Razões e Proporções, Divisão Proporcionai, Regra de Três Simples. Porcentagem. Juros Simples.
Sistema de Medidas Legais. Conceitos básicos de geometria: cálculo de área e cálculo de volume. Raciocínio Lógico.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Ética profissional e sigilo profissional. Postura profissional. Atendimento ao público. Atendimento telefônico. Conhecimentos em
informática: MS-Windows 7 ou versões mais recentes: área de trabalho, área de transferência, ícones, barra de tarefas e
ferramentas, comandos e recursos; unidades de armazenamento; conceito de pastas, diretórios, arquivos e atalhos;
visualização, exibição e manipulação de arquivos e pastas; uso dos menus, programas e aplicativos; painel de controle;
ínteração com o conjunto de aplicativos MS-Office 2010 ou versões mais recentes. MS-Word 2010 ou versões mais recentes:
barra de ferramentas, comandos, atalhos e recursos; editoração e processamento de textos; propriedades e estrutura básica dos
documentos; distribuição de conteúdo na página; formatação; cabeçalho e rodapé; tabelas; impressão; inserção de
objetos/imagens; campos predefinidos; envelopes, etiquetas, mala-di reta; caixas de texto. MS-Excel 2010 ou versões mais
recentes: barra de ferramentas, comandos, atalhos e recursos; funcionalidades e estrutura das planilhas; configuração de
painéis e células; linhas, colunas, pastas, tabelas e gráficos; formatação; uso de fórmulas, funções e macros; impressão;
inserção de objetos/imagens; campos predefinidos; controle de quebras e numeração de páginas; validação de dados e obtenção
de dados externos; filtragens e classificação de dados. Correio Eletrônico: comandos, atalhos e recursos; uso do correio
eletrônico; preparo e envio de mensagens; anexação de arquivos; modos de exibição; organização de e-rnarls, gerenciador de
contatos. Internet: barra de ferramentas, comandos, atalhos e recursos dos principais navegadores; navegação e princípios de
acesso à internet; downloads; conceitos de URL, links, sites, vírus, busca e impressão de páginas.

ENSINO SUPERIOR

PARA TODOS OS EMPREGOS DE ENSINO SUPERIOR
LÍNGUA PORTUGUESA
Interpretação de texto. Significação das palavras: sinônimos, antônimos, sentido próprio e figurado das palavras. Ortografia
Oficial. Pontuação. Acentuação. Emprego das classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio,
preposição, conjunção (classificação e sentido que imprime às relações entre as orações). Concordância verbal e nominal.
Regência verbal e nominal. Crase. Sintaxe.

PARA OS EMPREGOS DE ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS, CONTADOR, FISCAL AMBIENTAL E TESOUREIRO
MATEMÁTICA
Resolução de situações-problema. Números Inteiros: Operações, Propriedades, Múltiplos e Divisores; Números Racionais:
Operações e Propriedades. Razões e Proporções, Divisão Proporcionai, Regra de Três Simples. Porcentagem. Juros Simples.
Sistema de Medidas Legais. Conceitos básicos de geometria: cálculo de área e cálculo de volume. Raciocínio Lógico.
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PARA O EMPREGO DE ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Higiene e segurança do trabalho: conceito, importância, condições do trabalho, Ofícios, Circulares e Memorandos; Relatórios
qerenciaise indicadores. Noções de Direito do Trabalho; estrutura de cargos, remuneração e benefícios; recrutamento e seleção;
medicina e segurança do trabalho; avaliação de desempenho; rotinas de Pessoal; fundamentos da gestão de pessoas e ética no
trabalho. Conhecimentos compatíveis com as atribuições do emprego. Conhecimentos em Informática: MS-Windows 7 ou
versões mais recentes: área de trabalho, área de transferência, ícones, barra de. tarefas e ferramentas, comandos e recursos;
unidades de armazenamento; conceito de pastas, diretórios, arquivos e atalhos; visualização, exibição e manipulação de arquivos
e pastas; uso dos menus, programas e aplicativos; painel de controle; interação com o conjunto de aplicativos MS-Office 2010 ou
versões mais recentes. MS-Word 201'0 ou versões mais recentes: barra de ferramentas, comandos, atalhos e recursos;
editoração e processamento de textos; propriedades e estrutura básica dos documentos; distribuição de conteúdo na página;
formatação; cabeçalho e rodapé; tabelas; impressão; inserção de objetos/imagens; campos predefinidos; envelopes, etiquetas,
mala-direta; caixas de texto. MS-Excel 2010 ou versões mais recentes: barra de ferramentas, comandos, atalhos e recursos;
funcionalidades e estrutura das planilhas; configuração de painéis e células; linhas, colunas, pastas, tabelas e gráficos;
formatação; uso de fórmulas, funções e macros; impressão; inserção de objetos/imagens; campos predefinidos; controle de
quebras e numeração de páginas; validação de dados e obtenção de dados externos; filtragens e classificação de dados. Correio
Eletrônico: comandos, atalhos e recursos; uso do correio eletrônico; preparo e envio de mensagens; anexação de arquivos;
modos de exibição; organização de e-mails, gerenciador de contatos. Internet: barra de ferramentas, comandos, atalhos e
recursos dos principais navegadores; navegação e princípios de acesso à internet; downloads; conceitos de URL, links, sites, vírus,
busca e impressão de páginas.

PARA O EMPREGO DE CONTADOR
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Contabilidade Pública: 1. Conceito, objeto e regime. 2. Princípios de Contabilidade sob perspectiva do Setor Público. 3. Campo de
aplicação. 4. Legislação básica. 5. Receita: conceito, classificação e estágios, aspectos patrimoniais, aspectos legais,
contabilização, deduções, renúncia e destinação da receita, Dívida Ativa. 6. Despesa: conceito, classificação e estágios, aspectos
patrimoniais, aspectos legais, contabilização, dívida pública, operações de crédito. 7. Variações Patrimoniais Ativas e Passivas:
interferências, mutações, acréscimos e decréscimos patrimoniais. 8. Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) -
(Edição atualizada): Plano de Contas Aplicado ao Setor Público. 9. Tabela de Eventos: conceito, estrutura e fundamentos lógicos.
10. Demonstrações Contábeis: Balanço Financeiro, Patrimonial, Orçamentário e Demonstrativo das Variações Patrimoniais.
Conceitos, Aspectos legais, Forma de Apresentação, elaboração, análise dos demonstrativos. 11. Sistemas de Informações
Contábeis. 12. Manuais: Receita, Despesa, Dívida Ativa. 13. Registros contábeis de operações típicas na área pública: previsão da
receita, dotação da despesa, descentralização de créditos orçamentários e recursos financeiros; empenho, liquidação e pagamento
da despesa; arrecadação, recolhimento, destinação da receita orçamentária pública; retenções tributárias; renúncia da receita,
deduções da receita, Restos a Pagar, Despesa de Exercícios Anteriores, Suprimento de Fundos, Operações de Créditos. 14.
Sistemas de contas. 15. Bens Públicos: De uso Especial, Dominiais e de Uso Gerais. Conceitos, aspectos legais e contábeis. 16.
Inventário e Administração de Material. Métodos de avaliação. Contabilização. 17. Gestão patrimonial dos bens móveis, imóveis e
intangíveis. 18. Registros na contabilidade do setor público de aspectos patrimoniais: depreciações, amortização e exaustão;
provisões; apropriação da receita e da despesa pelo regime de competência, contingências passivas, reservas, perdas, ajustes de
exercícios anteriores. 19. Tomada e Prestação de Contas. Diversos Responsáveis. 20. Conformidade de Gestão e Conformidade
Contábil. 21. Procedimentos de Encerramento do Exercício. 22. Consórcios Públicos. Conceito. Contabilização. 23. Orçamento
público: princípios orçamentários; métodos,' técnicas e instrumentos do orçamento púbtí co: normas legais apltcéveis: receita
pública: categorias, fontes, estágios; dívida ativa; despesa pública: categorias, estágios; suprimento de fundos; restos a pagar;
despesas de exercícios anteriores, ciclo orçamentário; Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias; Lei Orçamentárias Anual;
Créditos Adicionais. 24. Licitação pública: modalidades dispensa e inexigibilidade: pregão; contratos e compras. 25. Convênios,
Contratos de repasse e Termos de cooperação celebrados pelos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal com órgãos
ou entidades públicas ou privadas sem fins lucrativos para a execução de programas, projetos e atividades de interesse recíproco
que envolvam a transferência de recursos financeiros oriundos do Orçamento Fiscal do Município. 26. Lei Complementar nO
101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal. 27. Noções de Auditoria: normas brasileiras de auditoria interna: independência,
competência profissional, âmbito do trabalho, execução do trabalho e administração do órgão de auditoria interna. 28. Auditoria
no Setor Público. Finalidades e objetivos da auditoria governamental. Abrangência de atuação. Formas e tipos. 29. Controladoria:
Definição e objetivos da Controladoria. Sistema de Informação contábil-gerencial. Planejamento de Longo Prazo: implementação,
revisão e atualização do plano. Planejamento Financeiro. Planejamento de Investimentos de Capital, Planejamento Orçamentário.
Integração entre Planejamento e Controle. Organização do Controle. Ética profissional. Lei Federal nO 12.527, de 18 de Novembro
de 2011 - que regula o acesso a informações. Lei Federal nO 8.666, de 21 de Junho de 1993 - institui normas para licitações e
contratos da Administração Pública e dá outras providências. Lei Federal nO 10.520, de 17 de Julho de 2002. Lei Federal nO
4.320/64.

PARA O EMPREGO DE FISCAL AMBIENTAL
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Legislação Estadual: Política Estadual do Meio Ambiente - Lei nO 9.509/1997 e atualizações; Controle de Poluição -
Lei nO 997/1976 e atualizações e Decreto nO 8.468/1976 e atualizações, Uso do Solo para Proteção dos Mananciais
- Lei nO 898/1975 e atualizações, Lei nO 1.172/1976 e atualizações e Lei nO 9.866/1997 e atualizações, Política de ('
Recursos HídriCOS - Lei nO 7.663/1991 e atualizações, Política de Saneamento - Lei nO 7.750/1992 e atualizações. .
Lei 10.083/98 e atualizações - Código Sanitário do Estado de São Paulo. Legislação Federal: Política Nacional de
Meio Ambiente - Lei nO 6.938/1981 e atualizações, LEI NO 12.651, DE 25 DE MAIO DE 2012 e atualizações.
DECRETO NO 6.660, DE 21 DE NOVEMBRO. DE 2008. Crimes Ambientais - Lei nO 9.605/1998 e atualizações.
Demais conhecimentos compatíveis com as atribuições do emprego. Conhecimentos em Informática: MS-Windows 7
ou versões mais recentes: área de trabalho, área de transferência, ícones, barra de tarefas e ferramentas, comandos e
recursos; unidades de armazenamento; conceito de pastas, diretórios, arquivos e atalhos; visualização, exibição e manipulação
de arquivos e pastas; uso dos menus, programas e aplicativos; painel de controle; interação com o conjunto de aplicativos MS
Office 2010 ou versões mais recentes. MS-Word 2010 ou versões mais recentes: barra de ferramentas, comandos, atalhos e
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recursos; editoração e processamento de textos; propriedades e estrutura básica dos documentos; distribuição de conteúdo na
página; formatação; cabeçalho e rodapé; tabelas; impressão; inserção de objetos/imagens; campos predefinidos; envelopes,
etiquetas, mala-direta; caixas de texto. MS-Excel 2010 ou versões mais recentes: barra de ferramentas, comandos, atalhos
e recursos; funcionalidades e estrutura das planilhas; configuração de painéis e células; linhas, colunas, pastas, tabelas e
gráficos; formatação; uso de fórmulas, funções e macros; impressão; inserção de objetos/imagens; campos predefinidos;
controle de quebras e numeração de páginas; validação de dados e obtenção de dados externos; filtragens e classificação de
dados. Correio Eletrônico: comandos, atalhos e recursos; uso do correio eletrônico; preparo e envio de mensagens; anexação
de arquivos; modos de exibição; organização de e-mails, gerenciador de contatos. Internet: barra de ferramentas, comandos,
atalhos e recursos dos principais navegadores; navegação e princípios de acesso à internet; downloads; conceitos de URL, links,
sites, vírus, busca e impressão de páginas.

PARA O EMPREGO DE MÉDICO CLÍNICO GERAL
POLÍTICAS DE SAÚDE
Sistema Único de Saúde: princípios básicos, limites, perspectivas, diretrizes e bases da implantação. Organização da Atenção
Básica no Sistema Único de Saúde. Reforma Sanitária e Modelos Assistenciais de Saúde - Vigilància em Saúde. Indicadores de
nível de saúde da população. Políticas de descentralização e atenção primária à Saúde. Estratégias de ações de promoção,
proteção e recuperação da saúde. Programa de Saúde da Família - PSF. Preenchimento de Declaração de Óbito. Doenças de
notificação compulsória no Estado de São Paulo. Portaria 336 GM/MS. Lei Federal na 10,216/2001. Art. 196 a 200 da
Constituição Federal. Lei na 8.080 de 19/09/90. Lei na 8.142 de 28/12/90. Decreto nO7.508 de 28 de junho de 2011. Portaria nO
399/GM de 22 de fevereiro de 2006. Portaria na 2.436 de 21 de setembro de 2017, que aprova a Política Nacional de Atenção
Básica. Portaria Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde - NOB-SUS de 1996. Norma Operacional da Assistência à
Saúde/SUS - NOAS-SUS 01/02.
CONHECIMENTOS GENERALISTAS
Código de ética Médica. Atendimento em urgência e emergência. Avaliação e tratamento inicial do paciente em choque, Urgência
e emergência do trauma. Patologia clínica. Anamnese e exames físicos, Diagnóstico por imagem. Epidemiologia, Farmacologia.
Diagnóstico e tratamento das afecções mais prevalentes em atenção primária em saúde. Fisiopatologia, diagnóstico, clínica,
tratamento e prevenção das doenças cardiovasculares, endocrinológicas, dermatológicas, gastrointestinais, hematológicas,
infecto-parasitárias, infecciosas, neurológicas, torácicas, ósseas e metabólicas, pulmonares e renais. Imobilizações, Principais
exames. Alcoolismo, abstinência, surtos psicóticos, pânico. Anafilaxia e reações alérgicas. Controle agudo da dor, Anestesia para
a realização de suturas e drenagem de abcessos. Exame periódico de saúde. Promoção da Saúde. Medicina Preventiva.
Preenchimento de Receitas Médicas.

PARA O EMPREGO DE MÉDICO DA FAMÍLIA - ESF (CLÍNICO GERAL)
POLÍTICAS DE SAÚDE
Sistema Único de Saúde: princípios básicos, limites, perspectivas, diretrizes e bases da implantação, Organização da Atenção
Básica no Sistema Único de Saúde. Reforma Sanitária e Modelos Assistenciais de Saúde - Vigilància em Saúde. Indicadores de
nível de saúde da população, Políticas de descentralização e atenção primária à Saúde, Estratégias de ações de promoção,
proteção e recuperação da saúde, Programa de Saúde da Família - PSF. Preenchimento de Declaração de Óbito, Doenças de
notificação compulsória no Estado de São Paulo. Portaria 336 GM/MS. Lei Federal na 10.216/2001. Art. 196 a 200 da
Constituição Federal. Lei na 8.080 de 19/09/90. Lei na 8.142 de 28/12/90. Decreto nO7.508 de 28 de junho de 2011. Portaria na
399/GM de 22 de fevereiro de 2006. Portaria na 2.436 de 21 de setembro de 2017, que aprova a Política Nacional de Atenção
Básica. Portaria Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde - NOB-SUS de 1996. Norma Operacional da Assistência à
Saúde/SUS - NOAS-SUS 01/02.
CONHECIMENTOS GENERALISTAS
Código de ética Médica. Atendimento em urgência e emergência. Avaliação e tratamento inicial do paciente em choque. Urgência
e emergência do-trauma, Patologia clínica. Anamnese e exames físicos. Diagnóstico por imagem. Epidemiologia. Farmacologia,
Diagnóstico e tratamento das afecções mais prevalentes em atenção primária em saúde. Fisiopatologia, diagnóstico, clínica,
tratamento e prevenção das doenças cardiovasculares, endocrinológicas, dermatológicas, gastrointestinais, hematológicas,
infecto-parasitárias, infecciosas, neurológicas, torácicas, ósseas e metabólicas, pulmonares e renais. Imobilizações. Principais
exames. Alcoolismo, abstinência, surtos psicóticos, pânico. Anafilaxia e reações alérgicas. Controle agudo da dor. Anestesia para
a realização de suturas e drenagem de abcessos, Exame periódico de saúde. Promoção da Saúde. Medicina Preventiva.
Preenchimento de Receitas Médicas.

PARA O EMPREGO DE MÉDICO GINECOLOGISTA
POLÍTICAS DE SAÚDE
Sistema Único de Saúde: princípios básicos, limites, perspectivas, diretrizes e bases da implantação. Organização da Atenção
Básica no Sistema Único de Saúde, Reforma Sanitária e Modelos Assistenciais de Saúde - Vigilància em Saúde, Indicadores de
nível de saúde da população. Políticas de descentralização e atenção primária à Saúde. Estratégias de ações de promoção,
proteção e recuperação da saúde. Programa de Saúde da Família - PSF, Preenchimento de Declaração de Óbito. Doenças de
notificação compulsória no Estado de São Paulo. Portaria 336 GM/MS. Lei Federal na 10.216/2001. Art, 196 a 200 da
Constituição Federal. Lei na 8.080 de 19/09/90. Lei nO8.142 de 28/12/90. Decreto nO7,508 de 28 de junho de 2011. Portaria nO
399/GM de 22 de fevereiro de 2006. Portaria na 2.436 de 21 de setembro de 2017, que aprova a política Nacional de Atenção
Básica, Portaria Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde - NOB-SUS de 1996. Norma Operacional da Assistência à
Saúde/SUS - NOAS-SUS 01/02.
CONHECIMENTOS GENERALISTAS
Código de ética Médica. Atendimento em urgência e emergência, Avaliação e tratamento inicial do paciente em choque, Urgência
e emergência do trauma. Patologia clínica. Anamnese e exames físicos. Diagnóstico por imagem. Epidemiologia. Farmacologia.
Diagnóstico e tratamento das afecções mais prevalentes em atenção primária em saúde, Fisiopatologia, diagnóstico, clínica,
tratamento e prevenção das doenças cardiovasculares, endocrinológicas, dermatológicas, gastrointestinais, hematológicas,
infecto-parasitárias, infecciosas, neurológicas, torácicas, ósseas e metabólicas, pulmonares e renais. Imobilizações. Principais
exames. Alcoolismo, abstinência, surtos psicóticos, pànico. Anafilaxia e reações alérgicas. Controle agudo da dor. Anestesia para
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a realização de suturas e drenagem de abcessos. Exame periódico de saúde. Promoção da Saúde. Medicina Preventiva.
Preenchimento de Receitas Médicas.

PARA O EMPREGO DE MÉDICO PEDIATRA
POLÍTICAS DE SAÚDE
Sistema Único de Saúde: princípios básicos, limites, perspectivas, diretrizes e bases da implantação. Organização da Atenção
Básica no Sistema Único de Saúde. Reforma Sanitária e Modelos Assistenciais de Saúde - Vigilância em Saúde. Indicadores de
nível de saúde da população. Políticas de descentralização e atenção primária à Saúde. Estratégias de ações de promoção,
proteção e recuperação da saúde. Programa de Saúde da Família - PSF. Preenchimento de Declaração de Óbito. Doenças de
notificação compulsória no Estado de São Paulo. Portaria 336 GM/MS. Lei Federal nO 10.216/2001. Art. 196 a 200 da
Constituição Federal. Lei nO8.080 de 19/09/90. Lei nO8.142 de 28/12/90. Decreto nO7.508 de 28 de junho de 2011. Portaria nO
399/GM de 22 de fevereiro de 2006. Portaria nO2.436 de 21 de setembro de 2017, que aprova a Política Nacional de Atenção
Básica. Portaria Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde - NOB-SUS de 1996. Norma Operacional da Assistência à
Saúde/SUS - NOAS-SUS 01/02.
CONHECIMENTOS GENERALISTAS
Código de ética Médica. Atendimento em urgência e emergência. Avaliação e tratamento inicial do paciente em choque. Urgência
e emergência do trauma. Patologia clínica. Anamnese e exames físicos. Diagnóstico por imagem. Epidemiologia. Farmacologia.
Diagnóstico e tratamento das afecções mais prevalentes em atenção primária em saúde. Fisiopatologia, diagnóstico, clínica,
tratamento e prevenção das doenças cardiovasculares, endocrinológicas, dermatológicas, gastrointestinais, hematológicas,
infecto-parasitárias, infecciosas, neurológicas, torácicas, ósseas e metabólicas, pulmonares e renais. Imobilizações. Principais
exames. Alcoolismo, abstinência, surtos pslcóticos, pânico. Anafilaxia e reações alérgicas. Controle agudo da dor. Anestesia para
a realização de suturas e drenagem de abcessos. Exame periódico de saúde. Promoção da Saúde. Medicina Preventiva.
Preenchimento de Receitas Médicas.

PARA O EMPREGO DE TESOUREIRO
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Redação Oficial: Normas e Modelos - ofício, requerimento, atestado, declaração e ata. Noções de Direito Tributário: Introdução
ao direito tributário. Fontes do direito tributário. Sistema Tributário Nacional. Princípios Gerais. Competência e Limitações do
Poder de Tributar. Tributo e sua classificação. Impostos. Taxas. Contribuição de Melhoria. Impostos de Competência da União,
Estados e Municípios. Repartição das Receitas Tributárias. Legislação Tributária. Vigência. Aplicação. Interpretação e Integração.
Obrigação Tributária. Fato Gerador. Sujeito Ativo. Sujeito Passivo. Responsabilidade Tributária. Crédito Tributário. Constituição.
Suspensão. Extinção. Exclusão. Garantias e Privilégios. Administração Tributária. Fiscalização. Dívida Ativa. Certidões Negativas.
Simples Nacional - Lei Complementar nO 123/2006 e alterações. Cobrança Judicial da Dívida Ativa - Lei Federal nO6.830/1980.
Legislação Federal do 155: Lei Complementar 116/2003; Lei Complementar 147/2014. Lei Complementar nO 101/2000 -
Responsabilidade Fiscal. Lei Federal nO 4.320/1964 - Orçamento, Receita e Despesa Pública. Lei Orgânica Municipal. Código
Tributário do Município. Aspectos constitucionais de normas de direito tributário. Lei nO5172/66 - Código Tributário Nacional.
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ANEXO III

DECLARAÇÃO PARA CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA E/OU
SOLICITANTE DE CONDIÇÃO ESPECIAL

Concurso Público nO01/2020- Município de Quadra

Dados do candidato·
NOME:
INSCRICAO: lRG: I
EMPREGO:

TELEFONE: ICELULAR: I

DSIMCANDIDATO(A) POSSUI DEFICIÊNCIA? DNÃO

Se sim, especifique a deficiência: _

NOdo CID: _

Nome do médico que assina do Laudo: _

NOdoCRM: _

DSIM DNÃONECESSITA DE CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA REALIZAÇÃO DA PROVA?

o SALA DE FÁCIL ACESSO (ANDAR TÉRREO COM RAMPA)
O MESA PARA CADEIRANTE
O SANITÁRIO ADAPTADO PARA CADEIRANTE
O LEDOR
O TRANSCRITOR
O PROVA EM BRAILE
O PROVA COM FONTE AMPLIADA (FONTE TAMANHO 24)
O INTERPRETE DE LIBRAS
DOUTRA. QUAL? __

ATENÇÃO: Esta declaração e a cópia do respectivo Laudo Médico deverão ser encaminhados via Sedex
ou carta com aviso de recebimento para a empresa Aplicativa Serviços de Apoio e Gestão
Administrativa Ltda., localizada na Av. Ernani Lacerda de Oliveira, 409 - Jardim Cândida, Araras/SP,
CEP 13603-112, até o dia útil subsequente ao término das inscrições, conforme disposto no Capítulo 4
do Edital.

Quadra, de de 20

Assinatura dota) candidato(a)


