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E D I T A L  D E  C O N C U R S O  P Ú B L I C O  N º  0 1 / 2 0 2 1  

A B E R T U R A  
 

 
A Prefeitura Municipal de OSVALDO CRUZ, Estado de São Paulo, torna público que realizará por meio da OMNI 
CONCURSOS PÚBLICOS LTDA, na forma prevista no artigo 37, inciso II, da Constituição Federal e regida de acordo com 
as Leis Municipais pertinentes, a abertura de inscrições do CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS visando selecionar 
candidatos para o preenchimento de Cargos públicos especificadas no Item 1.1 deste Edital. O Concurso Público será regido 
pelas instruções a seguir: 

 

 
1.1 Os Cargos a serem providos, a quantidade de vagas, o salário base, a carga horária de trabalho, os requisitos 

mínimos e a taxa de inscrição são os seguintes: 

 

 
Cargo  

Vagas Carga 
horária 

semanal 

 
Salário Base 

 
Requisitos Mínimos 

Taxa de 
Inscrição 

Arquiteto 1 40  R$ 2.602,48  
Ensino Superior Completo 
em Arquitetura 

R$ 9,00 

Assistente Social 1 30  R$ 1.645,23  
Ensino Superior em Serviço 
Social 

R$ 9,00 

Auxiliar de Computação 1 40  R$ 2.037,13  Ensino Médio Completo R$ 9,00 

Auxiliar de Enfermagem 3 40 R$ 1.100,00 

Ensino Fundamental 
Completo, e Técnico/Auxiliar 
em Enfermagem, registro 
COREN 

R$ 9,00 

Auxiliar de Escritório 1 40  R$ 1.100,00  
Ensino Fundamental 
Completo 

R$ 9,00 

Auxiliar de Serviços 5 40  R$ 1.100,00  Ser alfabetizado R$ 4,00 

Bibliotecário 1 40  R$ 1.323,22  
Ensino Superior na Área e 
registro no órgão da classe 

R$ 9,00 

Carpinteiro 1 40  R$ 1.323,22  
Ensino Fundamental 
Incompleto 

R$ 4,00 

Chefe de Controle Interno 1 40  R$ 2.602,48  Ensino Superior R$ 9,00 

Contador 1 40  R$ 6.058,50  

Ensino Superior em 
Contabilidade e registro no 
CRC 

R$ 9,00 

Coveiro 1 40  R$ 1.100,00  Ser alfabetizado R$ 4,00 

Cozinheiro 4 40  R$ 1.100,00  

Alfabetizado e ter 
experiência no preparo e 
distribuição de refeições. 

R$ 4,00 

Cirurgião Dentista - 
Endodontista 1 20  R$ 2.602,48  

Ensino Superior Completo 
em Odontologia com 
Especialização na área 

R$ 9,00 

Cuidador de Idoso 1 40  R$ 1.100,00  Ensino Médio Completo R$ 9,00 

Dentista  2 20  R$ 2.602,48  
Ensino Superior Completo 
em Odontologia 

R$ 9,00 

Desenhista 1 40  R$ 1.111,64 Ensino Médio Completo R$ 9,00 

Educador Social - CRAS 1 40  R$ 1.100,00  

Nível  Médio ou superior, 
Recursos Humanos /NOB-
RH 

R$ 9,00 

Educador Social - CREAS 1 40  R$ 1.100,00  

Nível  Médio ou superior, 
Recursos Humanos /NOB-
RH 

R$ 9,00 

Encanador 1 40  R$ 1.323,22  
Ensino Fundamental 
Completo 

R$ 9,00 

1 – DOS CARGOS PÚBLICOS 
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Enfermeiro 2 
40 

 R$ 1.645,23  

Curso Superior em 
enfermagem e registro no 
COREN 

R$ 9,00 

Engenheiro Civil 1 40  R$ 2.602,48  
Ensino Superior em 
Engenharia Civil 

R$ 9,00 

Escriturário 1 40  R$ 1.323,22  Ensino Médio Completo R$ 9,00 

Farmacêutico Bioquímico 1 20 R$ 1.645,23 
Ensino superior em 
Farmácia Bioquímica. 

R$ 9,00 

Fiscal da Receita 1 40  R$ 1.323,22  Ensino Médio Completo R$ 9,00 

Fisioterapeuta 1 20  R$ 1.645,23  
Ensino Superior Completo 
em Fisioterapia 

R$ 9,00 

Fonoaudiólogo 1 40  R$ 1.645,23  
Ensino Superior Completo e 
registro no CRFA. 

R$ 9,00 

Gari 1 40  R$ 1.100,00  
Ser alfabetizado e ter 
aptidão para o trabalho. 

R$ 9,00 

Inspetor de Alunos 1 40  R$ 1.100,00  Ensino Médio Completo R$ 9,00 

Mecânico 1 40  R$ 1.473,95  
Ensino Fundamental 
Completo 

R$ 9,00 

Médico Clínico Geral 2 10  R$ 2.602,48  
Curso Superior em Medicina 
e registro no CRM. 

R$ 9,00 

Médico Dermatologista 1 10  R$ 2.602,48  

Curso superior em medicina, 
especialização na área e 
registro no CRM 

R$ 9,00 

Médico do Trabalho  1 10  R$ 2.602,48  

Curso superior em medicina, 
especialização na área e 
registro no CRM 

R$ 9,00 

Médico Ginecologista 1 10  R$ 2.602,48  

Curso superior em medicina, 
especialização na área e 
registro no CRM 

R$ 9,00 

Médico Neurologista 1 10  R$ 2.602,48  

Curso superior em medicina, 
especialização na área e 
registro no CRM 

R$ 9,00 

Médico Pediatra 1 10  R$ 2.602,48  

Curso superior em medicina, 
especialização na área e 
registro no CRM 

R$ 9,00 

Médico Psiquiatra 1 10  R$ 2.602,48  

Curso superior em medicina, 
especialização na área e 
registro no CRM 

R$ 9,00 

Monitor de Transporte 
Escolar 1 40  R$ 1.100,00  Ensino Médio Completo 

R$ 9,00 

Motorista 5 40  R$ 1.193,09  

Ensino Fundamental 
Completo e CNH “D” ou 
superior R$ 9,00 

Nutricionista 1 40  R$ 1.645,23  
Ensino Superior Completo 
em Nutrição. R$ 9,00 

Operador de Máquina Leve 1 40  R$ 1.193,09 

Ensino Fundamental 
Completo e CNH “D” ou 
superior R$ 9,00 

Operador de Máquina 
Pesada 1 40  R$ 1.323,22  

Ensino Fundamental 
Completo e CNH “D” ou 
superior R$ 9,00 

Orientador  Social 1 40  R$ 1.100,00  Ensino Médio Completo R$ 9,00 

Padeiro 1 40  R$ 1.323,22  
Ensino Fundamental 
Completo R$ 9,00 

Pedreiro 3 40  R$ 1.323,22  
Ensino Fundamental 
Incompleto R$ 4,00 

Pintor 1 40  R$ 1.323,22  
Ensino Fundamental 
Incompleto R$ 4,00 

Psicólogo 
1 20 

 R$ 1.645,23  
Curso superior em psicologia 
e registro no órgão de classe 

R$ 9,00 
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1.2 – A Prefeitura Municipal de Osvaldo Cruz estima convocar, durante o prazo de vigência do concurso público, a quantidade 
de candidatos discriminada na Coluna “Vagas” do quadro constante do item 1.1 deste Edital. 

1.3 – A Prefeitura Municipal de Osvaldo Cruz poderá, durante a vigência deste concurso público, convocar candidatos 
classificados até o limite de vagas existentes ou que venham a ser criadas para os referidos cargos em seu Quadro de 
Pessoal, de acordo com suas necessidades. 

1.5– As atribuições dos cargos são aquelas descritas no Anexo I deste Edital. 

 

 

2.1 – O Concurso Público será regido por este Edital, por seus anexos e eventuais retificações, e será organizado pela 
empresa Omni Concursos Públicos Ltda. 

2.2 – O presente Concurso Público será regido pelas instruções especiais constantes no presente Edital, elaborado em 
conformidade com os ditames das Legislações Federais e Municipais vigentes e pelas normas cabíveis que vierem a surgir. 

2.3 – Os Cargos e as vagas estão disponíveis no Item 1.1 do presente Edital. 

2.4 – O Concurso Público compreenderá a aplicação de Prova Escrita Objetiva, de caráter classificatório e eliminatório 
,Prova Prática de caráter eliminatório e Prova Prática de caráter classificatório 

2.5 – As provas serão realizadas na cidade de Osvaldo Cruz-SP, por definição conjunta da Prefeitura do Município de 
Osvaldo Cruz-SP e da empresa organizadora, Omni Concursos Públicos Ltda. 

2.6 – O edital resumido será publicado no Diário Oficial Municipal Eletrônico – DOM-e, site da Prefeitura Municipal 
(www.osvaldocruz.sp.gov.br) e site da empresa organizadora (www.omniconcursospublicos.com.br). 

2.7 – Os meios oficiais de divulgação dos atos deste Concurso Público serão: Diário Oficial Municipal Eletrônico – DOM-
e,site da Prefeitura Municipal(www.osvaldocruz.sp.gov.br) e site da empresa organizadora 
(www.omniconcursospublicos.com.br). 

2.8 – É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar a publicação de todos os atos, editais e comunicados 
referentes a este Concurso Público/ou a divulgação desses documentos através do site 
www.omniconcursospublicos.com.bre demais meios oficiais de divulgação definidos no item2.7. 

2.9 – Toda menção a horário neste Edital terá como referência o horário de Brasília. 

 

 
3.1 –São condições para ingresso no serviço público: 
3.1.1 – Ser brasileiro ou gozar das prerrogativas do Decreto Federal 70.436/72. 
3.2 – São requisitos para nomeação: 
3.2.1 – Ser aprovado neste Concurso Público; 
3.2.2 – Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos e máximo de 74 (setenta e quatro) anos; 
3.2.3 – Ter aptidões físicas e mentais para o exercício das atribuições do cargo mediante confirmação de exame médico 
admissional; 
3.2.4 – Estar quite com o Serviço Militar, se, do sexo masculino; 
3.2.5 – Estar no gozo dos direitos civis e políticos; 
3.2.6 – Atender as condições, escolaridade e requisitos prescritos para o cargo; 
3.2.7 – Não ter sido demitido por ato de improbidade ou exonerado “a bem do serviço público”, mediante decisão transitada 
em julgado em qualquer esfera governamental; 
3.2.8 – Não possuir vínculo com qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que impossibilite acumulação de 
cargos, empregos e funções ressalvados os casos contidos nas alíneas “a”, “b” e “c”, inc. XVI, do art. 37, da Constituição  
Federal, inclusive no que concerne à compatibilidade de horários. 

Terapeuta Ocupacional  1 30  R$ 1.645,23  

Curso Superior em Terapia 
Ocupacional e registro no 
CREFITO 

R$ 9,00 

Trabalhador Braçal 10 40  R$ 1.100,00  
Alfabetizado e ter aptidão 
para o trabalho. 

R$ 4,00 

Tratorista 1 40  R$ 1.193,09  

Ensino Fundamental 
Completo e CNH “D” ou 
superior 

R$ 9,00 

Vigia 1 40  R$ 1.100,00  Alfabetizado. R$ 4,00 

2 – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

3 – REQUISITOS PARA INVESTIDURA NOS CARGOS 

http://www.osvaldocruz.sp.gov.br/
http://www.omniconcursospublicos.com.br/
http://www.saobentodosapucai.sp.gov.br/
http://www.omniconcursospublicos.com.br/
http://www.omniconcursospublicos.com.br/
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3.2.9 – Não ser aposentado por invalidez ou ter aposentadoria especial para o mesmo cargo, e nem estar em idade de 
aposentadoria compulsória. 
3.3 – Os requisitos citados acima, assim como os dispostos no Item 1.1 deste Edital são essenciais para provimento do 
cargo, devendo o candidato na ocasião da convocação, apresentar os documentos exigidos na Área de Recursos Humanos 
da Prefeitura Municipal de Osvaldo Cruz-SP. No caso do não cumprimento das referidas exigências, o candidato perderá o 
direito à vaga. 
 

 
4.1 –As inscrições serão realizadas pela internet, conforme item 4.2. Não serão admitidas inscrições pelo Correio, Fax, E-
mail ou outra forma diferente da definida no item 4.2. 
4.2 –Será admitida a inscrição apenas via INTERNET, no endereço eletrônico www.omniconcursospublicos.com.br, a partir 
do dia 23/11/2021 até o dia 19/12/2021 de que efetue o pagamento até o dia 20/12/2021através de “Boleto Bancário” a ser 
emitido após o preenchimento do formulário eletrônico de inscrição. 
4.2.1 – A inscrição efetuada via internet somente será validada após a constatação do pagamento do boleto 
bancárioreferenteàtaxadeinscriçãodentrodoprazoestabelecidopelopresenteEdital. 
4.2.2 – Não serão considerados válidos pagamentos do boleto após o prazo do seu vencimento ou com valores divergentes. 
4.2.3 – A única forma de pagamento da taxa de inscrição é através do boleto bancário. 
4.2.4 - É de responsabilidade exclusiva do candidato, observar os dias e horários de funcionamento da rede bancária 
credenciada, para o pagamento da taxa de inscrição. 
4.2.5 – Não serão acatadas inscrições cujo pagamento do valor da inscrição tenha sido efetuado em desacordo com as 
opçõesoferecidasnoatodopreenchimentodainscriçãoviainternet,sejaqualfor o motivo alegado. 
4.2.6 – A Omni Concursos Públicos LTDA não se responsabiliza por inscrições via internet, não recebidas por motivos de 
ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros 
fatores de ordem técnica que impossibilite a transferência dos dados, salvo por culpa exclusiva da instituição organizadora. 
4.2.7 – Para inscrever-se, o candidato deverá acessar o site www.omniconcursospublicos.com.br. Em caso de dúvida para 
efetivar a sua inscrição, o candidato poderá consultar a “Área do Candidato” de como realizar a sua Inscrição, disponível na 
página inicial do site ou entrar em contato com a empresa através do e-mail candidato@omniconcursospublicos.com.br ou 
através do telefone 44-3354-8435 de Segunda-Feira a Sexta-Feira das 14h às 17h. 
4.2.8 –Os valores de inscrição pagos sem desacordo com o estabelecido neste Edital não serão devolvidos. 
4.2.9 – Os candidatos poderão se inscrever para mais de um cargo, sob sua responsabilidade, devendo verificar para tanto 
a compatibilidade de horários das provas de cada um deles, ciente de que não haverá a possibilidade de reembolso do valor 
pago a título de taxa de inscrição. 
 

 
5.1 – Do total das vagas ofertadas, 5% (cinco por cento) será reservado para pessoas com deficiência, em cumprimento ao 
que assegura o art. 37, inciso VIII, da Constituição Federal, no Decreto Federal nº 3.298/99 e Decreto Federal 9.508/18, 
observando-se a compatibilidade de condição especial do candidato com as atividades inerentes às atribuições do cargo 
para o qual concorre, no prazo de validade do presente CONCURSO PÚBLICO. 
5.2–Caso a aplicação do percentual de que trata o subitem 5.1 deste Edital resulte em número fracionado, este deverá ser 
elevado até o primeiro número inteiro subsequente. 
5.2.1–A primeira vaga reservada às pessoas com deficiência surge após a 1º nomeação; a segunda vaga reservada às 
pessoas com deficiência surge após a 20ª nomeação e assim sucessivamente, observadas as vagas existentes por cargo.   
5.3–Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias relacionadas no artigo 4º do Decreto 
Federal nº 3.298/99 e suas alterações, e na Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça – STJ. 
5.4– As pessoas com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no Decreto Federal nº 3.298/99, 
participarão do CONCURSO PÚBLICO em igualdade de condições com os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo 
das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de aplicação das provas. 
5.5– O candidato portador de deficiência deverá enviar, através da área do candidato no período de 23/11/2021a 
19/12/2021especificando que deseja concorrer às vagas reservadas. Deverá providenciar a documentação exigida no item 
5.6 e anexar na opção de envio de documentos disponível na Área do candidato. 
5.6– Serão considerados somente documentos enviados dentro do prazo estabelecido, sob pena de indeferimento: 
a) Laudo Médico expedido no prazo máximo de 06 (seis) 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, contendo a assinatura e o carimbo do número do CRM do médico 
responsável por sua emissão,  
b) O candidato com deficiência visual que necessitar de prova especial em Braille ou ampliada ou leitura de sua prova, 
além do envio da documentação indicada na letra “a” deste item, deverá encaminhar solicitação dentro do prazo previsto 
para envio da documentação.  

4 –DAS INSCRIÇÕES 

 

5 - DO CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA  

http://www.omniconcursospublicos.com.br/
http://www.omniconcursospublicos.com.br/
mailto:candidato@omniconcursospublicos.com.br
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c) O candidato com deficiência auditiva que necessitar do atendimento do Intérprete de Língua Brasileira de Sinais, além 
do envio da documentação indicada na letra “a” deste item, deverá anexar solicitação. 
d) O candidato com deficiência física que necessitar de atendimento especial, além do envio da documentação indicada 
na letra “a” deste item, deverá solicitar, mobiliário adaptado e espaços adequados para a realização da prova, designação 
de fiscal para auxiliar no manuseio das provas dissertativas (quando houver) e transcrição das respostas, salas de fácil 
acesso, banheiros adaptados para cadeira de rodas etc.;  
e) O candidato com deficiência que necessitar de tempo adicional para realização das provas, além do envio da 
documentação indicada na letra “a” deste item, deverá encaminhar solicitação com justificativa acompanhada de parecer 
emitido por especialista da área de sua deficiência, dentro do prazo de envio do laudo. 
5.7– Aos deficientes visuais (cegos) que solicitarem prova especial em Braille serão oferecidas provas nesse sistema e 
suas respostas deverão ser transcritas também em Braille. Os referidos candidatos deverão levar para esse fim, no dia da 
aplicação da prova, reglete e punção, podendo, ainda, utilizar-se de soroban. 
5.8– Aos deficientes visuais (baixa visão) que solicitarem prova especial ampliada serão oferecidas nesse sistema. Sua 
prova ampliada será em fonte 24. 
5.9 – O candidato que encaminhar laudo médico, de acordo com o especificado no item 5.6 letra “a”, e que, não tenha 
indicado no ato da inscrição que deseja concorrer às vagas reservadas, automaticamente será considerado como 
“concorrendo às vagas reservadas”. 
5.10– Os candidatos que, dentro do período das inscrições, não atenderem aos dispositivos mencionados neste Item e seus 
subitens serão considerados como pessoas sem deficiência, seja qual for o motivo alegado, bem como poderão não ter as 
condições especiais atendidas. 
5.11 – O candidato com deficiência que não realizar a inscrição conforme instruções constantes deste Item não poderá 
interpor recurso administrativo em favor de sua condição. 
5.12 –O candidato com deficiência, se classificado na forma deste Edital, além de figurar na lista de classificação geral, terá 
seu nome constante da lista específica de candidatos com deficiência. 
5.13–Ao ser convocado para investidura no cargo público, o candidato deverá se submeter a exame médico oficial ou 
credenciado pela Prefeitura, que terá decisão terminativa sobre a qualificação do candidato como deficiente ou não, e o grau 
de deficiência incapacitante para o exercício do cargo. Será eliminado da lista de pessoa com deficiência o candidato cuja 
deficiência assinalada na Ficha de Inscrição não se constate, devendo o mesmo constar apenas na lista de classificação 
geral. 
5.14 –A avaliação ficará condicionada à apresentação, pelo candidato, de documento de identidade original oficial e terá por 
base o Laudo Médico encaminhado no período das inscrições, conforme item 5.6 deste Capítulo, 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. 
5.15 –Caberá recurso contra decisão proferida pela perícia Médica da Prefeitura Municipal de Osvaldo Cruz- SP. 
5.16– A não observância, pelo candidato, de qualquer das disposições deste Capítulo implicará a perda do direito a ser 
nomeado para as vagas reservadas aos candidatos com deficiência. 
5.17–O laudo médico apresentado terá validade somente para este CONCURSO PÚBLICO e não será devolvido. 
5.18 – Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de readaptação ou 
aposentadoria por invalidez. 

 
6.1 – Não haverá, sob qualquer pretexto, inscrição provisória. 
6.2 – Não serão recebidas inscrições por via postal, fac-símile ou condicional, sob qualquer pretexto, fora do prazo 
estabelecidoouquenãoatendarigorosamenteàsdisposiçõescontidasnesteedital. 
6.3 – Não serão aceitas inscrições contendo dados incompletos. 
6.3.1– Os dados cadastrais fornecidos pelos candidatos poderão ser retificados no prazo máximo da data recursal das 
Homologações das Inscrições, posteriormente não serão aceitas alterações. 
6.4 –Efetivado o pagamento da inscrição, não serão aceitos pedidos para alteração, sob hipótese alguma. 
6.5 – No dia da realização das provas, na hipótese em que o nome do candidato não constar das listagens oficiais relativas 
aos locais de prova estabelecidos no Edital de Convocação, a Omni Concursos Públicos LTDA procederá à inclusão do 
referido candidato, através de preenchimento de formulário específico mediante a apresentação do comprovante de 
inscrição. Formulário estará em posse do Coordenador da Omni Concursos Públicos LTDA. 
6.6 – A inclusão de que trata o item 6.5 será realizada de forma condicional e será confirmada pela Omni Concursos 
Públicos LTDA, na fase de Julgamento das Provas Objetivas, com o intuito de se verificar a pertinência da referida inclusão. 
6.6.1 - Constatada a improcedência da inscrição de que trata o item 6.5, a mesma será cancelada, independentemente de 
qualquer formalidade, considerados nulos todos os atos dela decorrentes. 
6.7 –Não haverá devolução da quantia paga a título de inscrição, salvo em caso de não realização do Concurso Público. 
6.8 –Ainscriçãodocandidatoimplicaráaaceitaçãodasnormascontidasnesteedital. 

6.9 –A declaração falsa ou inexata dos dados constantes no requerimento de inscrição, bem como a apresentação de 

documentos ou informações falsas ou inexatas, implicará no cancelamento da inscrição e anulação de todos os atos  

6 - OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE AS INSCRIÇÕES 
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decorrentes, em qualquer época, após processo administrativo em que se garantamos princípios do contraditório e 

ampla defesa. 
6.10 – A partir do dia 22/12/2021, o candidato deverá conferir no site www.omniconcursospublicos.com.br, se foi deferido 
seu requerimento de inscrição. 
 

 
7.1 –A aplicação de provas do Concurso Público Edital 001/2021será constituída por: 
7.1.2 – Prova Objetiva de Múltipla Escolha de caráter classificatório e eliminatório. 
7.1.3 – A Prova Objetiva conterá 25 (vinte e cinco) questões para todos os cargos, com 04 opções de respostas (a,b,c,d) 
cada, com apenas uma opção correta, de acordo com a Tabela abaixo: 
 
 

FUNÇÕES DISCIPLINA QUANTIDADES 
DE QUESTÕES 

PESO TOTAL 

Nível Fundamental 
Completo e Incompleto 

Língua Portuguesa 10 4,0 40 

Matemática 10 4,0 40 

Conhecimentos Gerais e 
Atualidades 

05 4,0 20 

TOTAL  25 - 100 

 

FUNÇÕES DISCIPLINA QUANTIDADES 
DE QUESTÕES 

PESO TOTAL 

Nível Médio  

Língua Portuguesa 10 4,0 40 

Matemática 10 4,0 40 

Conhecimentos Gerais e 
Atualidades 

05 4,0 20 

TOTAL  25 - 100 

 

FUNÇÕES DISCIPLINA QUANTIDADES 
DE QUESTÕES 

PESO TOTAL 

Nível Médio Técnico 

Língua Portuguesa 5,0 4,0 20 

Matemática 5,0 4,0 20 

Conhecimentos Gerais e 
Atualidades 

5,0 4,0 20 

Conhecimento Específico  10 4,0 40 

TOTAL  25 - 100 

 

FUNÇÕES DISCIPLINA QUANTIDADES 
DE QUESTÕES 

PESO TOTAL 

Nível Superior 

Língua Portuguesa 5,0 4,0 20 

Matemática 5,0 4,0 20 

Conhecimentos Gerais e 
Atualidades 

5,0 4,0 20 

Conhecimento Específico  10 4,0 40 

TOTAL  25 - 100 

 
 
7.1.4 –A Prova Objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos. 
7.1.4.1 - Será considerado habilitado na prova objetiva o candidato que obtiver nota igual ou superior a 50 
(cinquenta) pontos. 
7.2 – A realização da Prova Objetiva terá duração de 03 (três) horas, já incluído o tempo para distribuição e orientações 
sobre as provas e o preenchimento da Folha de Respostas. 
7.3 – As informações sobre Tipos de Provas, Quantidade de Questões e Pontuação é o constante do Anexo III do referido 
Edital. 
7.4– A Escolaridade Mínima Exigida para o cargo é o constante no item 1.1 do referido Edital. 
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7.5 – O Conteúdo Programático para as Provas Objetivas será apresentado no Anexo II. 
7.6– Sempre que o candidato observar qualquer anormalidade em seu Caderno de Prova deverá se manifestar no momento 
da prova, sob pena de não poder apresentar, posteriormente, eventual recurso junto à banca examinadora. 

 
8.1– A Prova Objetiva de Múltipla Escolha será realizada no dia 16/01/2022 no Município de Osvaldo Cruz-SP, em locais 
que serão divulgados até 03 (três) dias antes da data de realização da Prova Objetiva, no site 
www.omniconcursospublicos.com.br, de acordo com a Tabela abaixo. 
 
 

PERÍODO                                                              CARGOS 

9h00 

Arquiteto, Assistente Social, Auxiliar de Computação, Auxiliar de Escritório, Auxiliar de 
Serviços, Bibliotecário, Chefe de Controle Interno, Cirurgião-Dentista Endodontista, Contador, 
Desenhista, Educador Social – CRAS, Enfermeiro,  Engenheiro Civil, Farmacêutico – 
Bioquímico, Fiscal da Receita, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Médico Dermatologista, Médico 
do Trabalho, Médico Ginecologista, Médico Neurologista, Médico Pediatra, Médico Psiquiatra,  
Monitor de Transporte Escolar , Nutricionista, Operador de Máquina Leve, Orientador 
Educacional,  Psicólogo. 

14h00 

Auxiliar de Enfermagem, ,Carpinteiro, Coveiro, Cozinheiro, Cuidador de Idoso, Dentista, 
Educador Social – CREAS, Encanador, Escriturário, Gari, Inspetor de Alunos, Mecânico, 
Médico Clinico Geral, Motorista, Operador de Máquina Pesada, Padeiro , Pedreiro, Pintor, 
Terapeuta Ocupacional, Trabalhador Braçal, Tratorista, Vigia. 

 
8.1.1–Não havendo disponibilidade de locais para aplicação das provas objetivas no município de Osvaldo Cruz - 
SP, estas também poderão ser realizadas nas cidades vizinhas, cujas informações serão divulgadas oportunamente, 
sem que isso gere qualquer ônus à Municipalidade e, caberá ao candidato à inteira responsabilidade pela 
locomoção, dentre outras despesas. 
8.1.2–Os Portões serão abertos as 8h00 e fechados as 8h45 e a prova iniciara as 9h00 no período da manhã e abertos as 
13h00 e fechados as 13h45 e a prova iniciara as 14h00 no período da tarde, recomenda – se que o candidato compareça 
ao local com antecedência, portando documento de identidade original e caneta esferográfica transparente azul ou preta. 
8.1.3– O candidato poderá ausentar-se do recinto de provas, depois de decorridos 01 (uma) hora do início das mesmas e 
após 1h00 (uma hora) de provas poderá levar consigo o caderno de questões. 
8.1.4– Os 03 (três) últimos candidatos de cada sala onde estiver sendo realizada a prova somente poderão entregar a 
respectiva prova e retirar-se do local simultaneamente, após os procedimentos de fechamento do lacre. 
8.1.5– O comprovante de inscrição não terá validade como documento de identificação. 
8.1.6– É de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta de seu local de prova e o comparecimento no 
local,data e horário determinado,com todos os custos sob sua responsabilidade. 
8.1.7– O ingresso do candidato na sala onde se realizarão as provas só será permitido no horário estabelecido, mediante a 
apresentação do Documento de Identidade Oficial com foto(original), preferencialmente o usado na inscrição. 
8.1.8– O documento de identificação deverá estar em perfeitas condições, de forma a permitir, com clareza, a identificação 
do candidato e sua assinatura. Não serão aceitos como documentos de identificação: CPF (CIC), certidões de nascimento, 
títulos eleitorais, CNH (modelo antigo, sem foto), carteira de estudante, carteira funcional sem valor de identidade, nem 
cópias de documentos de identificação, ainda que autenticados, ou protocolos de entrega de documentos. 
8.1.9– Serão considerados documentos de identidade: 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; 
Cédulas de Identidade fornecidas por Órgãos ou Conselhos de Classe, que por lei federal, valem como documento de 
identidade (CRM, CRC, CRA, CRQ etc.) e Carteira Nacional de Habilitação (com fotografia na forma da Lei n.º 9.503/97). 
8.1.10– Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia da realização das provas, documento de identidade 
original, por motivo de perda, furto ou roubo, deverá apresentar documento que ateste o registro da ocorrência policial com 
data de no máximo 30 dias antes da data de realização das provas, bem como outro documento que o identifique.  Nesta 
ocasião poderá ser submetido à identificação especial, compreendendo coleta de assinaturas com identificação digital. 
8.1. – A identificação especial poderá ser exigida do candidato, cujo documento de identificação apresente dúvidas relativas 
à fisionomia e/ou à assinatura do portador. 
8.2 – O candidato que não apresentar documento de identidade oficial original, na forma definida nos subitens 8.1.4, 8.1.5, 
8.1.6 e 8.1.7 deste Edital, não poderá fazer as provas e será automaticamente eliminado do Concurso Público. 
8.2.1– Será excluído deste Concurso Público o candidato que: 
a) Não apresentar documento de identificação exigido; 
b) Não devolver a folha de respostas cedida para realização das provas; 
c) Apresentar-se após o fechamento dos portões ou fora dos locais pré-determinados; 
d) Ausentar-se da sala no período das provas sem acompanhamento do fiscal, ou antes, do tempo mínimo de permanência 
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estabelecido ou portando caderno de questões ou folha de resposta; 
e) For surpreendido em flagrante comunicação com outro candidato ou com pessoas estranhas, oralmente, por escrito 
ou através de equipamentos eletrônicos, durante a realização da prova; 
f) Tumultuar a realização das provas, podendo responder legalmente pelos atos ilícitos praticados; 
g) Fizer anotações de informação relativas às suas respostas fora dos meios permitidos; 
h) Não cumprir as instruções contidas no caderno de questões e nas folhas de respostas; 
i) Utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter aprovação própria ou de terceiros, em qualquer etapa do 
Concurso Público; 
j) Constatado, após as provas por meio eletrônico, estatístico, visual, grafológico ou por investigação policial, ter o 
candidato utilizado processo ilícito, suas provas serão anuladas e ele será automaticamente eliminado do Concurso 
Público; 
k) Faltar com a devida cortesia para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas, com as autoridades presentes 
e/ou com outros candidatos; 
8.2.2 - Não será permitido ao candidato permanecer no local das Provas Objetivas com aparelhos eletrônicos ligados (bip, 
telefone celular, relógio, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador etc.). Caso o candidato leve 
algum aparelho eletrônico, o mesmo deverá estar desligado e, em caso de aparelho telefone celular, retirar a bateria e 
colocar no envelope de segurança lacrado ou de acordo com o modelo aparelho somente desligar o mesmo, 
descumprimento da presente instrução implicará na eliminação do candidato, caracterizando-se tal ato como tentativa de 
fraude. 
8.2.3– É expressamente proibido ao candidato permanecer com armas no local de realização das provas, ainda que detenha 
o porte legal de arma, sob pena de sua desclassificação. 
8.2.4– Não será permitida, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos nem a utilização de 
máquinas calculadoras ou similares, anotações, impressos, livros ou qualquer outro material de consulta. 
8.2.5– Não será permitida a entrada de candidatos após o fechamento dos portões ou fora dos locais predeterminados. 
8.2.6– O candidato não poderá ausentar-se da sala de realização das provas, sem acompanhamento de fiscal, após ter 
assinado a lista de presença. 
8.2.7– O candidato, ao terminar a prova, entregará ao fiscal, a folha de respostas e poderá levar o caderno de provas. 
8.2.7.1 –Os cadernos de provas e os gabaritos serão divulgados de acordo com a data disponível no cronograma no site 
www.omniconcursospublicos.com.br. 
8.2.8–Não haverá segunda chamada para as provas. O não comparecimento a quaisquer das provas resultará na eliminação 
automática. 
8.3 – Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para aplicação das provas em virtude de afastamento 
de candidato da sala de provas. 
8.3.1 – A condição de saúde do candidato no dia da aplicação das provas será de sua exclusiva responsabilidade, não 
haverá segunda chamada por motivo de enfermidade que esteja acometido no dia da prova, e ainda será de responsabilidade 
o risco de transmissão de enfermidade aos demais. 
8.3.2 – 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. 
8.3.3 – 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. 
8.3.4 – 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. 
8.3.5 –Asprovasobjetivasserãocorrigidaspormeiodeprocessamentoeletrônicodeleituraóptica. 
8.3.6 – As respostas das provas objetivas deverão ser transcritas a caneta esferográfica transparente de tinta azul ou preta 
para a Folha de Respostas, que é o único documento válido para correção eletrônica. Não haverá substituição da Folha de 
Respostas ou de qualquer outro material, exceto por ocorrência de responsabilidade exclusiva da Administração ou da 
organização do Concurso Público, sendo da responsabilidade exclusiva do candidato os prejuízos advindos de marcações 
feitas incorretamente, emenda ou rasura, ainda que legível e serão consideradas ERRADAS, as questões não assinaladas 
ou que contenham mais de uma resposta, emenda ou rasura, ainda que legível. 
8.3.7 – A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas, desde que deferido a solicitação 
de atendimento especial a este fim, nos termos do edital, deverá levar um acompanhante, que 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 aprova. 
8.3.8 – Não será permitido que as marcações na folha de respostas sejam feitas por outras pessoas, salvo em caso de 
candidato que tenha solicitado condição especial para esse fim no ato da inscrição. Nesse caso, se deferido o seu pedido, 
se necessário, o candidato será acompanhado por um fiscal devidamente treinado pela coordenação do Concurso Público. 
8.3.9 – A Omni Concursos Públicos não se responsabiliza por pertences dos candidatos na realização das fases do 
concurso, por este motivo orienta a não levar consigo objetos pessoais. 
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9- PROVA PRÁTICA 

 
9.1– A Prova Prática será de caráter eliminatório e caberá recurso 
9.2– A Prova Prática será realizada aos candidatos que concorrem à vaga a função de MOTORISTA ,OPERADOR DE 
MÁQUINAS LEVES , OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS, COZINHEIRO, TRABALHADOR BRAÇAL, GARI,  
PEDREIRO, CARPINTEIRO, COVEIRO, ENCANADOR, MECÂNICO, PADEIRO, PINTOR E TRATORISTA e será aplicada, 
na data provável de 30 de Janeiro de 2021em local e horário a ser definido e disponibilizado no site 
www.omniconcursospublicos.com.br. 
9.3–Não haverá 2ª (segunda) chamada para realização das provas práticas, em hipótese alguma. 
9.4 – As provas práticas serão aplicadas em 2ª fase, aos candidatos inscritos nos cargos: 
 
 
 
 

CARGO 
Número de vagas oferecidas no 

Processo Seletivo 

Candidatos que serão convocados 

para prova prática 

Motorista 5 
Classificado até o 30º lugar e 

empatados. 

Operador de 

Máquinas Leves 
1 

Classificado até o 10º lugar e 

empatados. 

Operador de 

Máquinas Pesadas 
1 

Classificado até o 10º lugar e 

empatados. 

Cozinheiro 4 
Classificado até o 30º lugar e 

empatados. 

Trabalhador Braçal 10 
Classificado até o 50º lugar e 

empatados. 

Gari 1 
Classificado até o 25º lugar e 

empatados. 

Pedreiro 1 
Classificado até o 20º lugar e 

empatados. 

Carpinteiro 1 
Classificado até o 10º lugar e 

empatados. 

Coveiro 1 
Classificado até o 10º lugar e 

empatados. 

Encanador 1 
Classificado até o 10º lugar e 

empatados. 

Mecânico 1 
Classificado até o 10º lugar e 

empatados. 

Padeiro 1 
Classificado até o 10º lugar e 

empatados. 

Pintor 1 
Classificado até o 10º lugar e 

empatados. 

Tratorista 1 
Classificado até o 10º lugar e 

empatados. 
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9.5– No dia da realização da Prova Prática os candidatos deverão apresentar-se munidos de Documento Original com Foto 
e Carteira Nacional de Habilitação, se for solicitado devido a exigência do cargo, no local indicado no Edital de Convocação 
para realização da prova prática. 
9.6– Não serão aceitas declarações ou outros documentos senão o relacionado no subitem anterior. 
9.7– O candidato que não apresentar o documento mencionado no subitem 9.5, não poderá realizar a Prova Prática. 
9.8 – A Prova Prática incidirá sobre a demonstração prática dos conhecimentos e habilidades para desenvolver as atividades 
que competem ao respectivo cargo. 
9.9–Para todos os candidatos será dado o mesmo tempo. 
9.10– Os critérios para a avaliação da Prova Prática dar-se-á na seguinte forma: 
 
9.10.1 –MOTORISTA: 
9.10.1.1– Os candidatos deverão apresentar-se munidos da Carteira Nacional de Habilitação, categoria "D", dentro do prazo 
de validade, original, fazendo uso de óculos (ou lentes de contato) quando houver tal exigência na CNH. 
9.10.1.2– Não serão aceitas declarações ou outros documentos senão o relacionado no subitem anterior. 
9.10.1.3– O candidato que não apresentar a Carteira Nacional de Habilitação não poderá realizar a Prova Prática. 
9.10.1.4– A partir de um percurso a ser definido e de um veículo disponível no local, o candidato deverá executar as tarefas 
descritas conforme os subitens abaixo. 
 

 
TAREFAS 

 
PONTUAÇÃO 

TEMPO MÁXIMO 
PARA 
REALIZAÇÃO 

1-Percorrer o trajeto, inicialmente definido, observando a 
legislação de trânsito, a segurança própria, dos acompanhantes 
e de terceiros, condução defensiva e também a que melhor 
conserve o veículo e realizar manobras a serem definidas.  
2-Vistoria do veículo: o nível do óleo, água, bateria, 
combustível, painel de comando, pneus e demais itens. 

0 a 100 pontos 
 

15 min. 
 

TOTAL DE PONTOS E TOTAL DE TEMPO PARA A 
REALIZAÇÃO 

100 pontos 
 

15min 
 

 
9.10.2 –OPERADOR DE MÁQUINAS LEVES: 
9.10.2.1– Os candidatos deverão apresentar-se munidos da Carteira Nacional de Habilitação, categoria "C", dentro do prazo 
de validade, original, fazendo uso de óculos (ou lentes de contato) quando houver tal exigência na CNH. 
9.10.2.2– Não serão aceitas declarações ou outros documentos senão o relacionado no subitem anterior. 
9.10.2.3– O candidato que não apresentar a Carteira Nacional de Habilitação não poderá realizar a Prova Prática. 
9.10.2.4–A partir de um percurso a ser definido e de um veículo disponível no local, o candidato deverá executar as tarefas 
descritas conforme os subitens abaixo. 
 

 
TAREFAS 

 
PONTUAÇÃO 

TEMPO MÁXIMO 
PARA 
REALIZAÇÃO 

1-Percorrer o trajeto, inicialmente definido, observando a 
legislação de trânsito, a segurança própria, dos acompanhantes 
e de terceiros, condução defensiva e também a que melhor 
conserve o veículo e realizar manobras a serem definidas.  
2-Vistoria do veículo: o nível do óleo, água, bateria, 
combustível, painel de comando, pneus e demais itens. 

0 a 100 pontos 
 

15 min. 
 

TOTAL DE PONTOS E TOTAL DE TEMPO PARA A 
REALIZAÇÃO 

100 pontos 
 

15min 
 

9.10.3 –OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS: 
9.10.3.1– Os candidatos deverão apresentar-se munidos da Carteira Nacional de Habilitação, categoria "C", dentro do prazo 
de validade, original, fazendo uso de óculos (ou lentes de contato) quando houver tal exigência na CNH. 
9.10.3.2– Não serão aceitas declarações ou outros documentos senão o relacionado no subitem anterior. 
9.10.3.3– O candidato que não apresentar a Carteira Nacional de Habilitação não poderá realizar a Prova Prática. 
9.10.3.4  O candidato deverá executar as tarefas descritas conforme os subitens abaixo. 
 

 
TAREFAS 

 
PONTUAÇÃO 

TEMPO MÁXIMO 
PARA 
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REALIZAÇÃO 

1-Percorrer o trajeto, inicialmente definido, observando a 
legislação de trânsito, a segurança própria, dos acompanhantes 
e de terceiros, condução defensiva e também a que melhor 
conserve o veículo e realizar manobras a serem definidas.  
2-Vistoria do veículo: o nível do óleo, água, bateria, 
combustível, painel de comando, pneus e demais itens 

0 a 100 pontos 
 

15 min. 
 

TOTAL DE PONTOS E TOTAL DE TEMPO PARA A 
REALIZAÇÃO 

100 pontos 
 

15min 
 

 
9.10.4 –COZINHEIRO: 
9.10.4.1– Os candidatos deverão apresentar-se munidos de Documento Original com Foto 
9.10.4.2– Não serão aceitas declarações ou outros documentos senão o relacionado no subitem anterior. 
9.10.4.3–O candidato deverá executar as tarefas descritas conforme os subitens abaixo. 
 

 
TAREFAS 

 
PONTUAÇÃO 

TEMPO MÁXIMO 
PARA 
REALIZAÇÃO 

1-Demostrar habilidades na cozinha, preparo de alimentos, 
conhecimentos do Produtos, verificação e manutenção dos 
itens utilizados no preparo de alimentos, habilidade em 
manuseio com equipamentos e utensílios de Cozinha. 
2-Verificação de Itens e equipamentos utilizados na Cozinha 

0 a 100 pontos 
 

15 min. 
 

TOTAL DE PONTOS E TOTAL DE TEMPO PARA A 
REALIZAÇÃO 

100 pontos 
 

15min 
 

 
9.10.5 –TRABALHADOR BRAÇAL: 
9.10.5.1– Os candidatos deverão apresentar-se munidos de Documento Original com Foto 
9.10.5.2– Não serão aceitas declarações ou outros documentos senão o relacionado no subitem anterior. 
9.10.5.4–O candidato deverá executar as tarefas descritas conforme os subitens abaixo. 
 

 
TAREFAS 

 
PONTUAÇÃO 

TEMPO MÁXIMO 
PARA 
REALIZAÇÃO 

Serão avaliados os conhecimentos e a experiência do candidato 
na execução dos trabalhos específicos da cargo. O Candidato 
deve mostrar que tem habilidade em serviços gerais e diversos. 

0 a 100 pontos 
 

15 min. 
 

TOTAL DE PONTOS E TOTAL DE TEMPO PARA A 
REALIZAÇÃO 

100 pontos 
 

15min 
 

 
9.10.6 –GARI: 
9.10.6.1– Os candidatos deverão apresentar-se munidos de Documento Original com Foto 
9.10.6.2– Não serão aceitas declarações ou outros documentos senão o relacionado no subitem anterior. 
9.10.6.3–O candidato deverá executar as tarefas descritas conforme os subitens abaixo. 
 

 
TAREFAS 

 
PONTUAÇÃO 

TEMPO MÁXIMO 
PARA 
REALIZAÇÃO 

Serão avaliados os conhecimentos e a experiência do candidato 
na execução dos trabalhos específicos da cargo. O Candidato 
deve mostrar que tem habilidade em serviços de limpeza 
urbanas. 

0 a 100 pontos 
 

15 min. 
 

TOTAL DE PONTOS E TOTAL DE TEMPO PARA A 
REALIZAÇÃO 

100 pontos 
 

15min 
 

 
9.10.8– PEDREIRO: 
9.10.8.1– Os candidatos deverão apresentar-se munidos de Documento Original com Foto 
9.10.8.2– Não serão aceitas declarações ou outros documentos senão o relacionado no subitem anterior. 
9.10.8.3– O candidato deverá executar as tarefas descritas conforme os subitens abaixo. 
 

  TEMPO MÁXIMO 
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TAREFAS PONTUAÇÃO PARA 
REALIZAÇÃO 

Serão avaliados os conhecimentos e a experiência do candidato 
na execução dos trabalhos específicos da cargo. O Candidato 
deve mostrar que tem o conhecimento em alvenaria, obras, 
cálculos, organização e atividades (alicerces, estrutura, 
acabamento) e matérias correlacionados a área. 
 

0 a 100 pontos 
 

15 min. 
 

TOTAL DE PONTOS E TOTAL DE TEMPO PARA A 
REALIZAÇÃO 

100 pontos 
 

15min 
 

 
9.10.9– CARPINTEIRO: 
9.10.9.1– Os candidatos deverão apresentar-se munidos de Documento Original com Foto 
9.10.9.2– Não serão aceitas declarações ou outros documentos senão o relacionado no subitem anterior. 
9.10.9.3–O candidato deverá executar as tarefas descritas conforme os subitens abaixo. 
 

 
TAREFAS 

 
PONTUAÇÃO 

TEMPO MÁXIMO 
PARA 
REALIZAÇÃO 

Serão avaliados os conhecimentos e a experiência do candidato 
na execução dos trabalhos específicos da cargo. O Candidato 
deve mostrar que tem o conhecimento em alvenaria, obras, 
organização e atividades (alicerces, estrutura,) e matérias 
correlacionados a área. 
 

0 a 100 pontos 
 

15 min. 
 

TOTAL DE PONTOS E TOTAL DE TEMPO PARA A 
REALIZAÇÃO 

100 pontos 
 

15min 
 

 
9.10.10– COVEIRO: 
9.10.10.1– Os candidatos deverão apresentar-se munidos de Documento Original com Foto 
9.10.10.2– Não serão aceitas declarações ou outros documentos senão o relacionado no subitem anterior. 
9.10.10.3–O candidato deverá executar as tarefas descritas conforme os subitens abaixo. 
 

 
TAREFAS 

 
PONTUAÇÃO 

TEMPO MÁXIMO 
PARA 
REALIZAÇÃO 

Serão avaliados os conhecimentos e a experiência do candidato 
na execução dos trabalhos específicos da cargo. O Candidato 
deve mostrar que tem o conhecimento em alvenaria, 
construções e serviços relacionados a área. 
 

0 a 100 pontos 
 

15 min. 
 

TOTAL DE PONTOS E TOTAL DE TEMPO PARA A 
REALIZAÇÃO 

100 pontos 
 

15min 
 

 
9.10.12– ENCANADOR: 
9.10.12.1– Os candidatos deverão apresentar-se munidos de Documento Original com Foto 
9.10.12.2– Não serão aceitas declarações ou outros documentos senão o relacionado no subitem anterior. 
9.10.12.3–O candidato deverá executar as tarefas descritas conforme os subitens abaixo. 
 

 
TAREFAS 

 
PONTUAÇÃO 

TEMPO MÁXIMO 
PARA 
REALIZAÇÃO 

Serão avaliados os conhecimentos e a experiência do candidato 
na execução dos trabalhos específicos da cargo. O Candidato 
deve mostrar que tem na área de encanamento, estrutura de 
prédios, verificações de encanamentos e matérias 
correlacionados a área. 
 
 

0 a 100 pontos 
 

15 min. 
 

TOTAL DE PONTOS E TOTAL DE TEMPO PARA A 
REALIZAÇÃO 

100 pontos 
 

15min 
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9.10.13 –MECÂNICO: 
9.10.13.1– Os candidatos deverão apresentar-se munidos de Documento Original com Foto 
9.10.13.2– Não serão aceitas declarações ou outros documentos senão o relacionado no subitem anterior. 
9.10.13.3–O candidato deverá executar as tarefas descritas conforme os subitens abaixo. 
 

 
TAREFAS 

 
PONTUAÇÃO 

TEMPO MÁXIMO 
PARA 
REALIZAÇÃO 

Serão avaliados os conhecimentos e a experiência do candidato 
na execução dos trabalhos específicos da cargo. O Candidato 
deve mostrar que tem o conhecimento em serviços de 
mecânicas , conserto e manutenção de veículos leves e 
pesados e organização e atividades e matérias correlacionados 
a área. 
 

0 a 100 pontos 
 

15 min. 
 

TOTAL DE PONTOS E TOTAL DE TEMPO PARA A 
REALIZAÇÃO 

100 pontos 
 

15min 
 

 
9.10.14– PADEIRO: 
9.10.14.1– Os candidatos deverão apresentar-se munidos de Documento Original com Foto 
9.10.14.2– Não serão aceitas declarações ou outros documentos senão o relacionado no subitem anterior.. 
9.10.14.4–O candidato deverá executar as tarefas descritas conforme os subitens abaixo. 
 

 
TAREFAS 

 
PONTUAÇÃO 

TEMPO MÁXIMO 
PARA 
REALIZAÇÃO 

1-Demostrar habilidades na Padaria, preparo de alimentos, 
conhecimentos do Produtos, verificação e manutenção dos 
itens utilizados no preparo de alimentos. 
2-Verificação de Itens e equipamentos utilizados na Cozinha 

0 a 100 pontos 
 

15 min. 
 

TOTAL DE PONTOS E TOTAL DE TEMPO PARA A 
REALIZAÇÃO 

100 pontos 
 

15min 
 

 
9.10.15–PINTOR: 
9.10.15.1– Os candidatos deverão apresentar-se munidos de Documento Original com Foto 
9.10.15.2– Não serão aceitas declarações ou outros documentos senão o relacionado no subitem anterior. 
9.10.15.4–O candidato deverá executar as tarefas descritas conforme os subitens abaixo. 
 

 
TAREFAS 

 
PONTUAÇÃO 

TEMPO MÁXIMO 
PARA 
REALIZAÇÃO 

Serão avaliados os conhecimentos e a experiência do candidato 
na execução dos trabalhos específicos do cargo. O Candidato 
deve mostrar que tem o conhecimento em pinturas, 
acabamentos em obras e conhecimento com matérias 
correlacionadas a área. 
 

0 a 100 pontos 
 

15 min. 
 

TOTAL DE PONTOS E TOTAL DE TEMPO PARA A 
REALIZAÇÃO 

100 pontos 
 

15min 
 

9.10.16–TRATORISTA: 
9.10.16.1– Os candidatos deverão apresentar-se munidos da Carteira Nacional de Habilitação, categoria "C", dentro do 
prazo de validade, original, fazendo uso de óculos (ou lentes de contato) quando houver tal exigência na CNH. 
9.10.16.2– Não serão aceitas declarações ou outros documentos senão o relacionado no subitem anterior. 
9.10.16.3– O candidato que não apresentar a Carteira Nacional de Habilitação não poderá realizar a Prova Prática. 
9.10.16.4–A partir de um percurso a ser definido e de um veículo disponível no local, o candidato deverá executar as tarefas 
descritas conforme os subitens abaixo. 
 

 
TAREFAS 

 
PONTUAÇÃO 

TEMPO MÁXIMO 
PARA 
REALIZAÇÃO 
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1-Percorrer o trajeto, inicialmente definido, observando a 
legislação de trânsito, a segurança própria, dos acompanhantes 
e de terceiros, condução defensiva e também a que melhor 
conserve o veículo e realizar manobras a serem definidas.  
2-Vistoria do veículo: o nível do óleo, água, bateria, 
combustível, painel de comando, pneus e demais itens. 

0 a 100 pontos 
 

15 min. 
 

TOTAL DE PONTOS E TOTAL DE TEMPO PARA A 
REALIZAÇÃO 

100 pontos 
 

15min 
 

 

9.10 – O candidato que não atingir 50% (cinquenta por cento) da prova será automaticamente eliminado deste Processo 
Seletivo, independente de seu desempenho nas demais etapas do certame. 

 
 

10.1 – A publicação do resultado final do Concurso Público será feita em 02 (duas) listas, contendo a Primeira Lista Geral 
dos candidatos classificados, e Segunda Lista somente a classificação das Pessoas com Deficiência. 
10.2 – Apurado o total de pontos, na hipótese de empate entre os candidatos, será aplicado o disposto no art. 27 da lei 
10.741/2001 (Estatuto do Idoso – candidatos com idade superior ou igual a 60 anos) aplicando-se subsidiariamente, para 
10.2.1– Obtiver o maior número de pontos na Prova de Conhecimentos específicos (quando o cargo exigir). 
10.2.2 – Obtiver o maior número de pontos na Prova de Português (quando o cargo exigir). 
10.2.3 – O candidato com maior idade, não alcançados pelo Estatuto do Idoso. 

10.3 –O Resultado Final do Concurso Público será publicado no Diário Oficial Municipal Eletrônico – DOM-e, site da 
Prefeitura Municipal (www.osvaldocruz.sp.gov.br) e site da empresa organizadora (www.omniconcursospublicos.com.br). 
 

 
11.1 – Caberá interposição de recursos devidamente fundamentados no prazo de 02 (dois) dias uteis, contados do primeiro 
dia subsequente à data de publicação do objeto de recurso contra todas as decisões proferidas no decorrer do processo que 
tenham repercussão na esfera de direitos dos candidatos, em especial em relação quanto: 
a) Divulgação do edital de abertura. 
b) Divulgação do indeferimento das inscrições. 
c) Divulgação do gabarito preliminar da Prova Objetiva. 
d) Divulgação da classificação Preliminar após Prova Objetiva. 
11.1.1 – Para a interposição de recurso, o candidato deverá obrigatoriamente acessar o site 
www.omniconcursospublicos.com.br realizar a consulta do andamento de sua inscrição informando seu login e senha, 
acessar o Formulário de Recurso que estará disponível apenas no período estabelecido em cada divulgação, preencher 
corretamente todos os campos do formulário de acordo com as orientações disponíveis no site e enviá-lo para análise. Ao 
enviar corretamente o formulário, o candidato receberá um número de protocolo para acompanhamento da resposta do 
recurso interposto. 
11.1.1.1 – Para envio de recursos referente ao Gabarito Preliminar, será permitido 01 (um) recurso para cada questão de 
prova, sendo enviado de acordo com a numeração selecionada, com argumentação e fundamentação referente à respectiva 
questão, caso não for enviado de acordo o disposto neste item, será indeferido conforme item 11.2. 
11.1.2 – No formulário de recurso deverá constar obrigatoriamente a síntese das razões que motivaram a solicitação do 
recurso. Não serão aceitos recursos relativos à divulgação já questionada pelo candidato, ou relativo a assunto já divulgado 
anteriormente. 
11.1.3 – Caso seja necessário o candidato poderá anexar documentos que auxilie na elaboração dos recursos, sendo 
obrigatório o anexo do comprovante de pagamento apenas no recurso contra a relação de candidatos. 
11.1.4 – Antes de enviar o recurso para análise, o candidato deve fazer a revisão do texto que compõe a síntese das razões. 
Após o envio do recurso (protocolado), não será mais possível realizar alterações no conteúdo do mesmo. 
11.2 –Serão INDEFERIDOS os recursos apresentados em desacordo com as especificações estabelecidas no Formulário 
de Recurso, bem como recursos que apresentem mais de uma questão por protocolo ou recursos que apresentem questões 
e/ou funções diferentes do selecionado no formulário. Também serão indeferidos os recursos enviados fora do período 
estabelecido nas divulgações ou recursos relativos a divulgações com período de recurso já encerrado, assim como os que 
forem encaminhados por outros meios que não seja o preenchimento do Formulário de Recurso disponibilizado no site (Não 
serão aceitos recursos enviados por meio de carta, correio, e-mail, suporte aos candidatos do site, fax, telefone, etc.). 
11.3 –A empresa OMNI Concursos Públicos LTDA e/ou Prefeitura Municipal de Osvaldo Cruz-SP, não se 
responsabilizam por solicitações de recursos não recebidas por dificuldades de ordem técnica de computadores, falhas de 
comunicação e acesso à internet, congestionamento das linhas de comunicação, bem como qualquer outro fator externo ao 
site da OMNI Concursos Públicos LTDA que impossibilite o correto envio do formulário de recurso. 

10– DA CLASSIFICAÇÃO FINAL E DESEMPATE 

11– DOS RECURSOS 

http://www.saobentodosapucai.sp.gov.br/
http://www.omniconcursospublicos.com.br/
http://www.omniconcursospublicos.com.br/
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11.4 –O Recurso recebido será encaminhado para a Banca Examinadora para análise e manifestação a propósito do arguido, 
não havendo ao candidato requerente direito de vista ou revisão pessoal da prova escrita. 
11.4.1– O(s) ponto(s) relativo(s) à(s) questão(ões) eventualmente anulada(s) será(ão) atribuído(s) a todos os candidatos 
presentes à prova, independentemente de formulação do recurso. 
11.4.2– O Gabarito divulgado poderá ser alterado, em Cargo dos recursos interpostos, e as provas serão corrigidas de 
acordo com o gabarito oficial definitivo. 
11.4.3– Na ocorrência do disposto nos itens 11.4.1 e 11.4.2, poderá haver, eventualmente, alterações da classificação inicial 
obtida para uma classificação superior ou inferior. 
11.4.4– O prazo para interposição de recursos é preclusivo e comum a todos os candidatos. 
11.4.5– As respostas aos recursos interpostos serão disponibilizadas aos candidatos através do site 
www.omniconcursospublicos.com.br por meio de consulta da inscrição do candidato informando seu login e senha, tendo 
como referência sempre o número de inscrição. 
11.5 – Após o julgamento dos recursos sobre gabaritos e questões objetivas, a anulação de qualquer questão do certame, 
seja por recurso administrativo, resultará em benefício de todos os candidatos, ainda que estes não tenham recorrido ou 
ingressado em juízo, e eventuais alterações no gabarito preliminar serão divulgadas. 
11.5.1 –O parecer contendo a decisão relativa ao recurso estará à disposição do candidato recorrente, nas datas 
determinadas no Cronograma do Processo Seletivo, até a data de homologação. Sendo que os resultados e as respostas 
dos recursos serão divulgados na internet no site www.omniconcursospublicos.com.brna “Área do Candidato”, e procedendo-
se, caso necessário, a reclassificação dos candidatos e divulgação de nova lista de aprovados. 
11.6– A banca examinadora do Processo Seletivo constitui última instância para recurso, sendo soberana em suas decisões, 
razão pela qual não caberão recursos adicionais. 
 

 
12.1 – A convocação para nomeação obedecerá rigorosamente à ordem de classificação dos candidatos aprovados e o 
número de vagas disponibilizadas, observada a necessidade da Prefeitura do Município de Osvaldo Cruz - SP, dentro do 
prazo de validade do Concurso Público, por tempo determinado, com base no inciso II, do artigo 37, da Constituição Federal. 
12.2 – A simples aprovação no Concurso Público não gera direito à nomeação, pois a Prefeitura do Município de Osvaldo 
Cruz- SP convocará apenas o número de aprovados que, de acordo com seu critério, julgar necessário. 
12.3 – Caso o candidato convocado possua outro cargo/emprego, cargo ou função pública, acumulável na forma do artigo 
37, inciso XVI, alíneas “a”, “b” e “c”, da Constituição Federal, deverá apresentar declaração firmada pelo órgão ou entidade 
pública contratante contemplando o horário em que exerce suas funções, para fins de averiguação de compatibilidade de 
horários. 
12.4 –O candidato deve ter o prazo de convocação para manifestar interesse na vaga e para apresentar os documentos de 
comprovação dos requisitos mínimos e de investidura no cargo, sendo (original e cópia): RG, CPF, título de eleitor, 
declaração de quitação eleitoral (emitida pelo TSE) e outros; diploma exigido no edital; comprovante de residência. 
12.5 –O prazo que o candidato terá para manifestar interesse na vaga e apresentar a documentação será de 30 (trinta) dias 
corridos a contar da publicação oficial. 
12.6 – Caso haja necessidade, a Prefeitura do Município de Osvaldo Cruz– SP poderá solicitar outros documentos 
complementares. 
12.7 – A inexatidão das afirmativas e/ou irregularidades de documentos, mesmo que verificadas posteriormente, acarretarão 
a nulidade da inscrição, desqualificação e desclassificação do candidato, com todas as decorrências, sem prejuízo das 
medidas de ordem administrativa, civil e criminal. 
12.8 – Por ocasião da nomeação, o candidato aprovado no Concurso Público fica sujeito ao regime empregatício adotado 
pela Prefeitura do Município de Osvaldo Cruz- SP e às normas regulamentadoras atinentes aos servidores municipais, 
condicionando-se a investidura à aprovação em exame médico admissional a ser realizado por médico do trabalho, o qual 
servirá de avaliação de aptidão para o desempenho do cargo/emprego, nos termos deste documento. 
12.10 – O não comparecimento do candidato, quando convocado, implicará na sua exclusão e desclassificação em caráter 
irrevogável e irretratável do Concurso Público. 
12.11 – O candidato classificado se obriga a manter atualizado seu endereço, telefone e e-mail perante a Prefeitura do 
Município de Osvaldo Cruz- SP, após o resultado final. 
 

 
13.1 – Todas as informações referentes à realização do Concurso Público serão fornecidas pela empresa Omni Concursos 
Públicos LTDA. 
13.2 – O prazo de validade do presente Concurso Público será de 02 (dois) anos, contados da data da homologação 
do resultado final, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período, a critério da Administração. 
13.3 – A inscrição do candidato importará no conhecimento das presentes instruções e na aceitação tácita das condições 
do Concurso Público, tais como se acham estabelecidas neste Edital. 

12– DA NOMEAÇÃO 

13– DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 

http://www.omniconcursospublicos.com.br/
http://www.omniconcursospublicos.com.br/
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13.4 – A Prefeitura Municipal de Osvaldo Cruz– SP e a OMNI Concursos Públicos não se responsabilizam por 
quaisquercursos,textos,apostilaseoutraspublicaçõesreferentesaesteConcurso Público. 
13.5 – O candidato deverá manter junto a Prefeitura Municipal de Osvaldo Cruz– SP, durante o prazo de validade do 
Concurso Público, seu endereço, telefone e e-mail atualizado, visando eventuais convocações, não lhe cabendo qualquer 
reclamação caso esta não seja possível, por falta da citada atualização. 
13.6 – A aprovação no Concurso Público assegura direito à nomeação até o número de vagas previstas, e esta, quando 
ocorrer, obedecerá rigorosamente à ordem de classificação dos candidatos, o prazo de validade do concurso e limites de 
vagas existentes, bem como as que vierem a vagar ou que forem criadas posteriormente. Isto vale dizer que a administração 
poderá nomear candidatos aprovados além das vagas previstas no (Item 1.1), obedecendo sempre à ordem final de 
classificação. 
13.7 –Os casos omissos ou duvidosos serão resolvidos pela empresa Omni Concursos Públicos LTDA. 
13.8 –Também integram este Edital de Concurso Público os anexos: 
Anexo I: Descrições dos cargos 
Anexo II: Conteúdo Programático 
Anexo III: Cronograma. 
13.9 – Todas as publicações referentes ao Concurso Público estarão disponíveis na Internet, no endereço 
www.omniconcursospublicos.com.brsalvo por motivo de força maior. 
13.10 – Caberá a Prefeita Municipal a homologação do resultado final. 
 
 

 
Osvaldo Cruz, 22 de novembro de 2021. 

 
 
 
 
 
 
 

VERA LUCIA ALVES 

      Prefeita do Município de Osvaldo Cruz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.omniconcursospublicos.com.br/
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ANEXO I – DESCRIÇÕES DOS CARGOS 
 
Arquiteto 
Realizar estudos e pesquisas, elaborar projetos e assessorar em problemas de engenharia civil, arquitetura e urbanismo. 
Suas funções consistem em: planejar e projetar a construção de obras civis, como edificações, rodovias, aeroportos, vias 
férreas, pontes, viadutos e túneis; estudar as características dos solos; planejar e realizar obras de saneamento básico de 
construções hidráulicas; elaborar e executar projetos de disposição  e construção de edifícios, interiores e outras obras 
arquitetônicas; planejar e coordenar o desenvolvimento de áreas urbanas e a ordenação estética de paisagens, com a 
criação de zonas de parques e outros projetos. 
 

Assistente Social 
Prestar serviços no âmbito social a indivíduos e grupos, identificando e analisando seus problemas e necessidades materiais, 
financeiras e psicossociais para prevenir ou eliminar desajustes promovendo a integração dos servidores municipais e da 
comunidade; Elaborar e acompanhar a implantação de projetos sociais, na comunidade, creches e escolas; Aconselhar e 
orientar indivíduos afetados em seu equilíbrio emocional, baseando se no conhecimento e comportamento das pessoas, 
aplicando a técnica do serviço social para possibilitar seu desenvolvimento e conseguir seu ajustamento ao meio social; 
Promover a participação consciente dos indivíduos em grupos, desenvolvendo suas potencialidades e promovendo 
atividades educativas, recreativas e culturais para assegurar o progresso coletivo e a melhoria do comportamento individual; 
Colaborar no tratamento de doenças orgânicas e psicossomáticas, atuando na remoção dos fatores psicossociais e 
econômicos para facilitar a recuperação da saúde, bem como encaminhar pacientes para tratamento médico adequado; 
Promover triagem e encaminhamento de desabrigados a entidades próprias, providenciando internamento e concessão de 
subsídios; Dar assistência ao menor carente ou infrator, atendendo as suas necessidades primordiais, assegurando lhe o 
desenvolvimento sadio da personalidade e integração na vida comunitária; Identificar os fatores que perturbam ou impedem 
a utilização da potencialidade do educando, analisando suas causas para permitir a eliminação dos mesmos; Assistir ao 
trabalhador em problemas referentes à adaptação profissional por diminuição da capacidade de trabalho, orientando o em 
suas relações; Possibilitar aos munícipes o acesso a informações e conhecimentos sobre benefícios e direitos sociais; 
Planejar, implantar e viabilizar políticas sociais no Município, executando programas e projetos que representem a 
reintegração e atendimento da demanda social local, em situação de vulnerabilidade social; Promover o controle social e a 
articulação entre as ações governamentais e a sociedade civil; Realizar atendimento ao público; e executar outras atividades 
correlatas. 
 
Auxiliar de Computação 
Digitar e lançar dados; Verificar o conteúdo e a finalidade dos documentos recebidos, baseando se no sistema a ser 
empregado, estabelecendo a ordem das informações a serem elaboradas; Organizar os documentos agrupando os em lotes 
e numerando os, quando necessário, possibilitando maior segurança na execução do trabalho; Redigir ofícios e outros 
documentos; Elaborar planilhas para o controle das atividades dos setores em que o servidor estiver prestando serviços; 
Confeccionar relatórios mensais; Armazenar dados estatísticos; Realizar manutenção de cadastros existentes na Prefeitura; 
Preservar e dar manutenção nos equipamentos de processamentos de dados; Auxiliar na execução de todas as atribuições 
administrativas do setor em que estiver lotado; Fazer a manutenção e conservação de todos os equipamentos e bens 
públicos que estiverem sob o domínio de sua área de atuação, bem como zelar pela economicidade de material e o bom 
atendimento público; Manter se atualizado, participando de cursos, treinamentos e aperfeiçoamentos profissionais; Cumprir 
as determinações superiores, representando, imediatamente e por escrito, quando forem manifestamente ilegais; Executar 
os serviços que lhe competirem e desempenhar, com zelo e presteza, os trabalhos que forem atribuídos; Executar serviços 
afins. 
 
Auxiliar de Enfermagem 
Executar serviços gerais de enfermagem como aplicar injeções e vacinas, ministrar remédios, registrar temperaturas, medir 
pressão arterial, fazer curativos e coletar material para exame de laboratório. Preparar e esterilizar os instrumentos de 
trabalho utilizados na enfermaria e nos gabinetes médicos, acondicionando-os em lugar adequado, para assegurar sua 
utilização. Preparar os pacientes para consultas e exames, acomodando-os adequadamente, para facilitar sua realização. 
Orientar o paciente sobre a medicação e sequência do tratamento prescrito, instruindo sobre o uso de medicamentos e 
material adequado ao tipo de tratamento, para reduzir a incidência de acidentes. Efetuar a coleta de material para exames 
de laboratório e a instrumentação em intervenções cirúrgicas, atuando sob a supervisão do enfermeiro ou médico, para 
facilitar o desenvolvimento das tarefas de cada membro da equipe. Executar outras tarefas, trabalhos, serviços ou 
procedimentos, determinados pelo superior imediato, compatíveis com sua área de atuação, competência e conhecimento. 
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Auxiliar de Escritório 
Executar atribuições, sob supervisão imediata, de trabalhos administrativos de rotina; Protocolizar, organizar e arquivar 
documentos; Proceder escrituração, certidão, atas, atestados, ofícios, procurações, dentre outros; Preencher guias, 
requisições e requerimentos; Realizar serviços de protocolo e de arquivamento de documentos; Transmitir mensagens 
recebidas aos seus destinatários; Executar trabalhos de digitação e xerografia; Atuar ativamente, utilizando se de seus 
conhecimentos na execução de tarefas afetas a todos os órgãos técnicos e  administrativos das unidades da 
administração Substituir, quando necessário, os servidores sob sua subordinação; Expedição de alvarás, certidões e outros 
documentos; e executar outras atividades correlatas. 
 
Auxiliar de Serviços 
Executar serviços nas áreas de limpeza, jardinagem, zeladoria; Auxiliar serviços nas áreas de construção civil, obras 
municipais; Executar coleta e reciclagem de lixos, varredura de logradouros públicos; Executar outras atividades correlatas.   
 
Bibliotecário 
Executar serviços de catalogação e classificação de acervo bibliográfico, utilizando regras e sistemas específicos, para 
armazenar e recuperar livros, colocando os à disposição dos usuários. Organizar fichários, catálogos e índices para 
possibilitar o armazenamento, a localização rápida e eficiente de livros, de acordo com os assuntos. Planejar e executar a 
aquisição de material bibliográfico, consultando catálogos de editoras, efetuando levantamentos bibliográficos, selecionando 
a compra ou doação de livros para atualizar o acervo da biblioteca. Atender o público que procura a biblioteca, indicando lhe 
as fontes de informação, para facilitar as consultas e pesquisas. Organizar o serviço de intercâmbio, estabelecendo contatos 
ou correspondências com associações, federações, órgãos, outras bibliotecas, centros de pesquisa e documentação, para 
possibilitar a troca de informações. Orientar tecnicamente e supervisionar os trabalhos desenvolvidos pelos servidores 
lotados na unidade referente à encadernação ou restauração de livros ou documentos, para assegurar a conservação do 
material bibliográfico. Efetuar rigoroso controle sobre os empréstimos de livros e estabelecimento de períodos de entrega e 
devolução. Divulgar o acervo organizando exposições e eventos culturais e distribuindo catálogos ou convites para visitas à 
biblioteca a fim de despertar no público maior interesse pela leitura. Executar outras tarefas, trabalhos, serviços ou 
procedimentos, determinados pelo superior imediato, compatíveis com sua área de atuação, competência e conhecimento.   
 
Carpinteiro 
Fazer forma para pilares e vigas de concreto; Realizar serviços de madeiramento de obras civis; Montar e desmontar palcos, 
arquibancadas e barracas; Executar serviços de forros e assentamento de portas; Executar os serviços de pontes de madeira 
e concreto (formas); Fazer orçamento de madeiramento e demais materiais e equipamentos necessários para execução das 
obras e tarefas que estiver incumbido; Operar com máquinas de carpintaria; Examinar as características do trabalho, 
interpretando plantas e esboços, modelos ou especificações, estabelecendo a sequência das operações a serem 
executadas; Selecionar a madeira e demais elementos necessários, escolhendo o material mais adequado, assegurando a 
qualidade do trabalho; Confeccionar peças em madeira: Traçar a madeira, assinalando os contornos da peça segundo o 
desenho ou modelo, possibilitando o corte; Confeccionar as partes da peça, serrando, aplainando, alisando, furando e 
executando outras operações com ferramentas manuais ou mecânicas, com plaina, serrote, formão, goiva, furadeira e 
outras, obtendo os componentes necessários à montagem da obra; Montar as partes, encaixando as e fixando as com cola, 
parafusos ou pregos, formando o conjunto projetado; Instalar esquadrias, como janelas, portas e outras peças de madeira, 
encaixando as e fixando as nos locais apropriados e previamente preparados, possibilitando a ventilação e iluminação das 
edificações; Reparar elementos de madeira, substituindo, total ou parcialmente, peças desgastadas ou deterioradas, fixando 
partes soltas, recompondo sua estrutura; Afiar as ferramentas de corte, utilizando rebolo, lima ou pedra de afiar, melhorando 
o desempenho das mesmas; Zelar pelas máquinas, ferramentas, equipamentos e materiais que estiverem sob sua 
responsabilidade; Elaborar planejamento prévio das tarefas a serem desempenhadas; Coordenar e distribuir as tarefas aos 
auxiliares, orientando no desempenho de suas atividades; Fazer a manutenção e conservação de todos os equipamentos e 
bens públicos que estiverem sob o domínio de sua área de atuação, bem como, zelar pela economicidade de material e o 
bom atendimento público; Cumprir as determinações superiores, representando, imediatamente e por escrito, quando forem 
manifestamente ilegais; Executar os serviços que lhe competirem e desempenhar, com zelo e presteza, os trabalhos  que 
forem atribuídos; Executar serviços afins. 
 
Chefe de Controle Interno 
Avaliar de acordo com o cumprimento das metas propostas os três instrumentos que compõem o processo orçamentário:  
o Plano Purianual; a Lei de Diretrizes Orçamentárias; Lei Orçamentária Anual. Comprovar a legalidade da gestão 
orçamentária, financeira e patrimonial;  Comprovar a eficácia e a eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial;  
Assinar Relatório da Gestão Fiscal em conjunto com o Prefeito Municipal e com o responsável pela administração financeira; 
Atentar se as metas de superávit orçamentário, primário e nominal devem ser mesmo cumpridas;  Observar se as operações 
de créditos sujeitam-se aos limites e condições das Resoluções 40 e 43/2001, do Senado Federal; Verificar se os 
empréstimos e financiamentos vêm sendo pagos, tal qual previsto nos respectivos contratos;  Analisar se as despesas dos 
08 (oito) últimos meses do mandato têm cobertura financeira, o que evita, relativamente a esse período, transferência de 
descobertos Restos a Pagar para o próximo gestor político;  Verificar se está sendo providenciada a recondução da despesa 
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de pessoal e da dívida consolidada a seus limites fiscais; Comprovar se os recursos da alienação de ativos estão sendo 
despendidos em gastos de capital e, não, em despesas correntes; Constatar se está sendo satisfeito o limite para gastos 
totais da Câmara Municipal;  Verificar a fidelidade funcional dos responsáveis por bens e valores públicos; romover auditorias 
internas periódicas levantando-se os desvios, falhas e irregularidades e recomendando as medidas corretivas aplicáveis 
necessárias. 
 
Cirurgião-Dentista Endodontista  
Participar na elaboração de normas gerais de organização e funcionamento dos serviços odonto-sanitários; Aplicar as 
normas técnicas que regem as atividades  de  odontologia  sanitária  a fim de que sejam integralmente cumpridas da maneira 
prevista ou na forma  de adaptação  que mais convenha aos interesses e necessidades do serviço;Atender o paciente e sua 
saúde como um todo, tentando evidenciar as causas de suas necessidades odontológicas;Examinar as condições buco-
dentárias do paciente, esclarecendo sobre diagnóstico e tratamento indicado;Fazer o encaminhamento a serviços ou 
entidades competentes dos casos que exijam tratamento especializado;Aplicar medidas tendentes à melhoria do nível de 
saúde oral da população avaliando os resultados;Promover e participar do programa de educação e prevenção das doenças 
da boca, esclarecendo a população sobre métodos eficazes para evitá-las;Requisitar ao órgão competente todo material 
técnico administrativo;Prestar assistência odontológica  curativa, priorizando o grupo materno-infantil;Prestar assistência 
odontológica ao escolar dentro da filosofia do sistema incremental;Coordenar e participar da assistência prestada às 
comunidades em situações de emergência e calamidade;Promover o incremento e atualização de outras medidas e métodos 
preventivos e de controle;Propor e participar da definição e execução da política de desenvolvimento de recursos 
humanos;Realizar e participar de estudos e pesquisas direcionadas à área de saúde pública;Apresentar propostas de 
modernização de procedimentos, objetivando maior dinamização dos trabalhos na sua  área de atuação;Desenvolver todas 
as demais atividades relacionadas com a administração sanitária;Desempenhar atividades correlatas a área de sua 
especialidade, com procedimentos de maior complexidade, buscando a eficácia nos serviços prestados;Dirigir veículos 
oficiais para o desempenho das atribuições do cargo. 
 
Contador 
Administrar os tributos da instituição: Apurar os impostos devidos; apontar as possibilidades de uso dos incentivos fiscais; 
gerar os dados para preenchimento das guias; levantar informações para recuperação de impostos; solicitar aos órgãos 
regime especial de procedimentos fiscais, municipais, estaduais e federais; identificar possibilidade de redução de impostos. 
Registrar atos e fatos contábeis: Identificar as necessidades de informações da Instituição; estruturar plano de contas; definir 
procedimentos contábeis; realizar manutenção do plano de contas; parametrizar   aplicativos contábeis/fiscais   e   de   
suporte;   administrar   fluxo   de   documentos;   classificar   os   documentos;   escriturar   livros   fiscais   e   contábeis;   
conciliar saldo de contas; gerar diário/razão. Controlar o ativo permanente: Classificar   o   bem   na   contabilidade   e   no   
sistema   patrimonial;   escriturar   ficha   de crédito de impostos na aquisição de ativo fixo; definir a taxa de amortização, 
depreciação e exaustão; registrar a movimentação dos ativos; realizar o controle físico com o contábil. Gerenciar custos: 
Definir sistema de custo e rateios; estruturar centros de custo; orientar as áreas da Instituição sobre custos; apurar e analisar 
custos; confrontar as informações contábeis com custos. Preparar obrigações acessórias: Administrar   o   registro   dos   
livros   nos   órgãos   apropriados:   disponibilizar   informações cadastrais aos bancos e fornecedores: preparar declarações 
acessórias ao fisco, órgãos competentes e contribuintes; atender a auditoria externa. Elaborar demonstrações contábeis: 
Emitir balancetes; montar balanços e demais demonstrativos contábeis; consolidar demonstrações contábeis; preparar as 
notas explicativas das demonstrações contábeis. Prestar consultoria e informações gerenciais: Analisar balancete contábil; 
fazer relatórios gerenciais econômicos e financeiros; calcular   índices   econômicos   e   financeiros;   elaborar   orçamento;   
acompanhar   a execução do orçamento; analisar os relatórios; assessorar a gestão Instituiciorial. Atender solicitações de 
órgãos fiscalizadores: Preparar   documentação   e   relatórios   auxiliares;   disponibilizar   documentos   com controle;   
acompanhar   os   trabalhos   de   fiscalização;   justificar   os   procedimentos adotados; providenciar defesa. Comunicar se: 
Prestar informações sobre balanços Utilizar recursos de Informática. Executar   outras   tarefas   de   mesma   natureza   e   
nível   de   complexidade associadas ao ambiente organizacional. 
 

Coveiro 
Preparar a sepultura, escavar a terra e escorar as paredes da abertura, ou retirar a lápide e limpar o interior das covas já 
existentes, para o sepultamento; auxiliar na colocação do caixão, manipular as cordas de sustentação, para facilitar o 
posicionamento do mesmo na sepultura; fechar a sepultura, recobrindo a de terra e cal ou fixando lhe uma laje, para 
assegurar a inviolabilidade do túmulo. Efetuar a limpeza e conservação de jazigos. Auxiliar a transportar caixões e a exumar 
cadáveres. 
 
Cozinheiro 
Verificar o estado de conservação dos alimentos, separando os que não estejam em condições adequadas de util ização, a 
fim de assegurar a qualidade das refeições preparadas; preparar os alimentos, seguindo os cardápios, as dietas prescritas 
ou receitas estabelecidas, para garantir alimentação adequada aos usuários; controlar o preparo e cocção dos alimentos, 
temperando os, experimentando os e verificando a pesagem e medição dos ingredientes, para obter o sabor adequado a 
cada prato; orientar a distribuição das refeições preparadas; dispor adequadamente os restos de comida e lixo da cozinha, 
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de forma a evitar a proliferação de insetos; verificar a existência de material e mantimentos, comunicando ao superior 
imediato a necessidade de reposição, quando for o caso; verificar o prazo de validade dos alimentos antes de prepará-los; 
supervisionar a limpeza, lavagem e guarda de pratos, panelas, talheres e demais utensílios de copa e cozinha; manter 
arrumado o material sob sua guarda; Usar avental e touca adequados e limpos e executar outras atribuições afins. 
 
Cuidador de Idoso 
Fazer companhia; - Dar remédios de acordo com a prescrição médica; Cuidar da higiene pessoal do acompanhado (no caso 
deste não conseguir realizá-la); Preparar ou cuidar do preparo das refeições, para sejam de acordo com a orientação 
médica/nutricional;  Servir as refeições;  Levar o acompanhado para exercícios físicos e passeios autorizados pelo médico;  
Levar o acompanhado à consultas médicas, fisioterapia, etc.; Prezar pelo bem-estar, lazer do acompanhado;  Prestar auxílio 
em tarefas cotidianas do acompanhado; Observar por possíveis problemas de saúde e conhecer os procedimentos 
requeridos em cada caso; Manter-se em contato com os familiares do acompanhado e informá-los do estado de saúde e 
atividades realizadas;  Manter-se em contato com o médico do acompanhado. 
 
Dentista 
Participar na elaboração de normas gerais de organização e funcionamento dos serviços odonto sanitários; Aplicar as 
normas técnicas que regem as atividades de odontologia sanitária a fim de que sejam integralmente cumpridas da maneira 
prevista ou na forma de adaptação que mais convenha aos interesses e necessidades do serviço;Atender o paciente e sua 
saúde como um todo, tentando evidenciar as causas de suas necessidades odontológicas; Examinar as condições buco 
dentárias do paciente, esclarecendo sobre diagnóstico e tratamento indicado;Fazer o encaminhamento a serviços ou 
entidades competentes dos casos que exijam tratamento especializado;Aplicar medidas tendentes à melhoria do nível de 
saúde oral da população avaliando os resultados;Promover e participar do programa de educação e prevenção das doenças 
da boca, esclarecendo a população sobre métodos eficazes para evitálas;Requisitar ao órgão competente todo material 
técnico administrativo;Prestar assistência odontológica curativa, priorizando o grupo materno infantil;Prestar assistência 
odontológica ao escolar dentro da filosofia do sistema incremental;Coordenar e participar da assistência prestada às 
comunidades em situações de emergência e calamidade;Promover o incremento e atualização de outras medidas e métodos 
preventivos e de controle;Propor e participar da definição e execução da política de desenvolvimento de recursos 
humanos;Realizar e participar de estudos e pesquisas direcionadas à área de saúde pública;Apresentar propostas de 
modernização de procedimentos, objetivando maior dinamização dos trabalhos na sua área de atuação;Desenvolver todas 
as demais atividades relacionadas com a administração sanitária;Desempenhar atividades correlatas a área de sua 
especialidade, com procedimentos de maior complexidade, buscando a eficácia nos serviços prestados;Dirigir veículos 
oficiais para o desempenho das atribuições do cargo. 
 
Desenhista 
Elaborar desenhos de arquitetura e engenharia civil utilizando softwares específicos para desenho técnico, assim como 
executar plantas, desenhos e detalhamentos de instalações hidro sanitárias e elétricas e desenhos cartográficos; - coletar e 
processar dados e planejar o trabalho para a elaboração do projeto como, por exemplo, interpretar projetos existentes, 
calcular e definir custos do desenho, analisar croqui e aplicar normas de saúde ocupacional e normas técnicas ligadas à 
construção civil, podendo atualizar o desenho de acordo com a legislação; Executar outras atividades correlatas. 
 
 
Educador Social – CRAS 
Desenvolver afazeres e práticas junto aos usuários dos serviços socioassistenciais como estratégia para o alcance dos 
objetivos neles propostos; Possibilidade de atuar em parceria com o Orientador Social, no caso deste não possuir habilidades 
e conhecimentos necessários para desenvolver as práticas e os afazeres planejados pela equipe a serem realizados pelos 
usuários acolhidos pelos serviços socioassistenciais; Desenvolver atividades socioeducativas e de convivência e 
socialização visando a atenção, defesa e garantia de direitos e proteção aos indivíduos e famílias em situações de 
vulnerabilidade e, ou, risco social e pessoal, que contribuam com o fortalecimento da função protetiva da família; Desenvolver 
atividades instrumentais e registro para assegurar direitos, reconstrução da autonomia, autoestima, convívio e participação 
social dos usuários, a partir de diferentes formas e metodologias, contemplando as dimensões individuais e coletivas, 
levando em consideração o ciclo de vida e ações intergeracionais; Assegurar a participação social dos usuários em todas 
as etapas do trabalho social; Apoiar e desenvolver atividades de abordagem social e busca ativa; Atuar na recepção dos 
usuários possibilitando ambiência acolhedora; Apoiar na identificação e registro de necessidades e demandas dos usuários, 
assegurando a privacidade das informações; Apoiar e participar no planejamento das ações; Organizar, facilitar oficinas e 
desenvolver atividades individuais e coletivas de vivência nas unidades e, ou, na comunidade; Acompanhar, orientar e 
monitorar os usuários na execução das atividades; Apoiar na organização de eventos artísticos, lúdicos e culturais nas 
unidades e ou na comunidade; Apoiar no processo de mobilização e campanhas intersetoriais nos territórios de vivência 
para a prevenção e o enfrentamento de situações de risco social e, ou, pessoal,violação de direitos e divulgação das ações 
das unidades socioassistenciais; Apoiar na elaboração e distribuição de materiais de divulgação das ações; Apoiar os demais 
membros da equipe de referência em todas as etapas do processo de trabalho;  Apoiar na elaboração de registros das 
atividades desenvolvidas, subsidiando a equipecom insumos para a relação com os órgãos de defesa de direitos e para o 
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preenchimento do Plano de Acompanhamento Individual e, ou, familiar; Apoiar na orientação, informação, encaminhamentos 
e acesso a serviços, programas, projetos, benefícios, transferência de renda, ao mundo do trabalho por meio de articulação 
com políticas afetas ao trabalho e ao emprego, dentre outras políticas públicas, contribuindo para o usufruto de direitos 
sociais; Apoiar no acompanhamento dos encaminhamentos realizados; Apoiar na articulação com a rede de serviços 
socioassistenciais e políticas públicas; Participar das reuniões de equipe para o planejamento das atividades, avaliação de 
processos, fluxos de trabalho e resultado; Desenvolver atividades que contribuam com a prevenção de rompimentos de 
vínculos familiares e comunitários, possibilitando a superação de situações de fragilidade social vivenciadas;.Apoiar na 
identificação e acompanhamento das famílias em descumprimento de condicionalidades;.Informar, sensibilizar e encaminhar 
famílias e indivíduos sobre as possibilidades de acesso e participação em cursos de formação e qualificação profissional, 
programas e projetos de inclusão produtiva e serviços de intermediação de mão de obra; Acompanhar o ingresso, frequência 
e o desempenho dos usuários nos cursos por meio de registros periódicos; Apoiar no desenvolvimento dos mapas de 
oportunidades e demandas. 
 
Educador Social – CREAS 
Desenvolver afazeres e práticas junto aos usuários dos serviços socioassistenciais como estratégia para o alcance dos 
objetivos neles propostos; Possibilidade de atuar em parceria com o Orientador Social, no caso deste não possuir habilidades 
e conhecimentos necessários para desenvolver as práticas e os afazeres planejados pela equipe a serem realizados pelos 
usuários acolhidos pelos serviços socioassistenciais; Desenvolver atividades socioeducativas e de convivência e 
socialização visando a atenção, defesa e garantia de direitos e proteção aos indivíduos e famílias em situações de 
vulnerabilidade e, ou, risco social e pessoal, que contribuam com o fortalecimento da função protetiva da família; Desenvolver 
atividades instrumentais e registro para assegurar direitos, reconstrução da autonomia, autoestima, convívio e participação 
social dos usuários, a partir de diferentes formas e metodologias, contemplando as dimensões individuais e coletivas, 
levando em consideração o ciclo de vida e ações intergeracionais; Assegurar a participação social dos usuários em todas 
as etapas do trabalho social; Apoiar e desenvolver atividades de abordagem social e busca ativa; Atuar na recepção dos 
usuários possibilitando ambiência acolhedora; Apoiar na identificação e registro de necessidades e demandas dos usuários, 
assegurando a privacidade das informações; Apoiar e participar no planejamento das ações; Organizar, facilitar oficinas e 
desenvolver atividades individuais e coletivas de vivência nas unidades e, ou, na comunidade; Acompanhar, orientar e 
monitorar os usuários na execução das atividades; Apoiar na organização de eventos artísticos, lúdicos e culturais nas 
unidades e ou na comunidade; Apoiar no processo de mobilização e campanhas intersetoriais nos territórios de vivência 
para a prevenção e o enfrentamento de situações de risco social e, ou, pessoal,violação de direitos e divulgação das ações 
das unidades socioassistenciais; Apoiar na elaboração e distribuição de materiais de divulgação das ações; Apoiar os demais 
membros da equipe de referência em todas as etapas do processo de trabalho;  Apoiar na elaboração de registros das 
atividades desenvolvidas, subsidiando a equipecom insumos para a relação com os órgãos de defesa de direitos e para o 
preenchimento do Plano de Acompanhamento Individual e, ou, familiar; Apoiar na orientação, informação, encaminhamentos 
e acesso a serviços, programas, projetos, benefícios, transferência de renda, ao mundo do trabalho por meio de articulação 
com políticas afetas ao trabalho e ao emprego, dentre outras políticas públicas, contribuindo para o usufruto de direitos 
sociais; Apoiar no acompanhamento dos encaminhamentos realizados; Apoiar na articulação com a rede de serviços 
socioassistenciais e políticas públicas; Participar das reuniões de equipe para o planejamento das atividades, avaliação de 
processos, fluxos de trabalho e resultado; Desenvolver atividades que contribuam com a prevenção de rompimentos de 
vínculos familiares e comunitários, possibilitando a superação de situações de fragilidade social vivenciadas;.Apoiar na 
identificação e acompanhamento das famílias em descumprimento de condicionalidades;.Informar, sensibilizar e encaminhar 
famílias e indivíduos sobre as possibilidades de acesso e participação em cursos de formação e qualificação profissional, 
programas e projetos de inclusão produtiva e serviços de intermediação de mão de obra; Acompanhar o ingresso, frequência 
e o desempenho dos usuários nos cursos por meio de registros periódicos; Apoiar no desenvolvimento dos mapas de 
oportunidades e demandas. 
 
Encanador 
Executar tarefas de redes de água e esgoto. Instalar e consertar encanamentos, fazer ligações de água e esgoto e instalar 
padrões de medição; Executar assentamento de tubos, manilhas e conexões. Executar e reparar ramais domiciliares. Corrigir 
vazamentos em redes de água, bem como desobstruir as redes de esgoto; Executar outras tarefas correlatas. 
 
 
Enfermeiro 
Executar diversas tarefas de enfermagem como: administração sangue e plasma, controle de pressão arterial, aplicação de 
respiradores artificiais e outros tratamentos, pondo em prática seus conhecimentos técnicos, para proporcionar o bem estar 
físico, mental e social aos pacientes. Prestar primeiros socorros no local de trabalho, em casos de acidente ou doença, 
fazendo curativos ou imobilizações especiais, administrando medicamentos, para posterior atendimento médico. 
Supervisionar a equipe de enfermagem, treinando, coordenando e orientando sobre o uso de equipamentos, medicamentos 
e materiais mais adequados de acordo com a prescrição do médico, para assegurar o tratamento ao paciente. Manter os 
equipamentos e aparelhos em condições de uso imediato, verificando periodicamente seu funcionamento e providenciando 
sua substituição ou conserto, para assegurar o desempenho adequado dos trabalhos de enfermagem. Supervisionar e 
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manter salas, consultórios e demais dependências em condições de uso, assegurando sempre a sua higienização e limpeza 
dentro dos padrões de segurança exigidos. Promover a integração da equipe com o unidade de serviço, organizando 
reuniões para resolver os problemas que surgem, apresentando soluções através de diálogo com os funcionários e avaliando 
os trabalhos e as diretrizes. Desenvolver o programa de saúde da mulher, orientações sobre o planejamento familiar, às 
gestantes, sobre os cuidados na gravidez, a importância do pré natal, etc..Efetuar trabalhos com crianças para a prevenção 
da desnutrição, desenvolvendo programa de suplementação alimentar. Executar programas de prevenção de doença sem 
adultos, identificação e controle de doenças como diabetes e hipertensão. Desenvolver o programa com adolescentes, 
trabalho de integração familiar, educação sexual, prevenção de drogas etc..Executar a supervisão e controle de 
equipamentos e materiais de consumo. Participar de reuniões de caráter administrativo e técnico de enfermagem, visando 
o aperfeiçoamento dos serviços prestados. Efetuar e registrar todos os atendimentos, tratamentos executados e ocorrências 
verificadas em relação ao paciente, anotando em prontuários, ficha de ambulatório, relatório de enfermagem da unidade, 
para documentar a evolução da doença e possibilitar o controle da saúde. Fazer estudos e previsão de pessoal e materiais 
necessários às atividades, elaborando escalas de serviços e atribuições diárias, especificando e controlando materiais 
permanentes e de consumo para assegurar o desempenho adequado dos trabalhos de enfermagem. Executar outras tarefas, 
trabalhos, serviços ou procedimentos, determinados pelo superior imediato, compatíveis com sua área de atuação, 
competência e conhecimento. 
 
Engenheiro Civil 
Elabora, executa e dirige projetos de engenharia civil, relativos à construção em geral, sistemas de água e esgoto e outros, 
estudando características e especificações, preparando plantas, orçamentos de custo, técnica de execução, método de 
trabalho e demais dados requeridos, para possibilitar e orientar a construção, manutenção e reparos das obras mencionadas 
e assegurar padrões técnicos exigidos. Procede a uma avaliação geral das condições requeridas para a obra, estudando 
projetos examinando as características do terreno disponível, pra determinar o local mais apropriado para a construção; 
Calcular esforços e deformações previstas na obra projetada ou que afetem a mesma, consultando tabelas e efetuando 
comparações, levando em consideração fatores como carga calculada, pressão de água, resistência aos ventos e mudanças 
de temperatura, para apurar a natureza dos materiais que devam ser utilizados na construção; Consulta outros especialistas, 
trocando informações relativas ao trabalho a ser desenvolvido, para decidir sobre as exigências técnicas e estéticas 
relacionadas à obra a ser executada; Elabora projeto de construção, preparando plantas e especificações, indicando tipo e 
qualidade de materiais, equipamentos e mão de obra necessários e efetuando cálculo aproximado de custo para 
apresentação e aprovação; Acompanha e fiscaliza a execução de obras decorrentes de parceria ou convênio entre a 
administração e órgãos públicos ou de iniciativa privada; Efetua vistoria em obras, perícia, avaliação, arbitramento, aprova 
plantas de construção de particulares no município; Elabora e emite pareceres, laudos técnicos, “habite se” e outros de sua 
área de atuação; Executa outras tarefas correlatas que lhe forem determinadas pelo superior imediato. 
 
Escriturário 
Executar atribuições, sob supervisão imediata, de trabalhos administrativos de rotina; Protocolizar, organizar e arquivar 
documentos; Proceder escrituração, certidão, atas, atestados, ofícios, procurações, dentre outros; Preencher guias, 
requisições e requerimentos; Realizar serviços de protocolo e de arquivamento de documentos; Transmitir mensagens 
recebidas aos seus destinatários; Executar trabalhos de digitação e xerografia; Atuar ativamente, utilizando se de seus 
conhecimentos na execução de tarefas afetas a todos os órgão técnicos e administrativos das unidades administrativa; 
Substituir, quando necessário, os servidores sob sua subordinação; Expedição de alvarás, certidões e outros documentos; 
e Executar outras atividades correlatas; Atender ao público, alunos, professores e pessoal administrativo, prestando lhes as 
informações solicitadas; Conhecer, cumprir e arquivar as normas legais atinentes ao pessoal e ao ensino; Planejar, 
coordenar e supervisionar o serviço da secretaria da escola, inclusive a elaboração de relatórios, boletins, horários de aulas; 
Fazer anotações e atualizar o registro funcional do pessoal administrativo e do magistério lotado na escola municipal; 
Preencher cadernetas; confeccionar e verificar folha de ponto; digitar documentos; elaborar ofícios, memorandos e 
correspondências; Realizar matrículas; expedir transferências escolares; realizar escrituração dos históricos escolares; 
Manter atualizados arquivos, fichários e livros de registros; Redigir a correspondência da escola e controlar a sua expedição 
e recebimento; Controlar o material permanente de consumo e os equipamentos da Secretaria; e Executar outras atividades 
correlatas. 
 
Farmacêutico Bioquímico 
Garantir a qualidade de produtos e serviços farmacêuticos: monitorar produtos, processos, áreas e equipamentos; emitir 
laudos, pareceres e relatórios; controlar descartes de produtos e materiais; participar em ações de proteção ao meio 
ambiente e à pessoa; realizar análises clínicas, toxicológicos, físico – químicas, biológicas e microbiológicas: preparar 
reagentes, equipamentos e vidraria,; orientar coleta, coletar e preparar amostras; eleger métodos de análise; executar 
análises; efetuar análise crítica dos resultados; cultivar microrganismo para teste e produção; selecionar animais para teste 
e produção; supervisionar armazenamento, distribuição e transporte de produtos: comprovar origem dos produtos; fixar 
critérios de armazenamento; fracionar produtos; colaborar na definição da logística de distribuição; efetuar pesquisas técnico-
científicas: elaborar projetos e pareceres, informes técnicos e relatórios, realizar pesquisas, coleta de dados, entrevistas, 
apreciar resultados e fazer observações e sugerir medidas para implantação, desenvolvimento ou aperfeiçoamento de 
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atividades em sua área de atuação; orientar o usuário no uso de produtos na área farmacêutica; responsabilizar-se 
tecnicamente pelos diversos exames clínicos realizados pelo laboratório; realizar os exames clínicos laboratoriais de maior 
complexidade; interpretar, avaliar e liberar os resultados dos exames para fins de diagnóstico clínico, inclusive os 
histopatológicos e colpocitológicos; orientar a rotina de diversos setores do laboratório, para melhor aproveitamento pessoal 
e otimização da realização de exames com o máximo de qualidade; verificar sistematicamente os aparelhos a serem 
utilizados nas análises, realizar calibrações, controle de qualidade e promover a resolução de possíveis problemas 
apresentados por aparelhos automáticos existentes no laboratório, a fim de garantir seu perfeito funcionamento e qualidade 
dos resultados; controlar a qualidade dos produtos, equipamentos e reagentes utilizados, bem como dos resultados das 
análises; elaborar o pedido de aquisição de matéria técnico, acompanhar e supervisionar as licitações quanto à qualidade e 
funcionamento dos kits a serem adquiridos; identificar fontes de recursos destinadas ao financiamento de programas e 
projetos em sua área de atuação e propor medidas para a captação destes recursos bem como acompanhar e/ou participar 
da execução dos programas e projetos, supervisionando e controlando a aplicação dos recursos; participar das atividades 
administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de atuação; participar das atividades de treinamento e 
aperfeiçoamento do pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou em aulas e palestras, a fim de contribuir para o 
desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação; utilizar recursos de informática; executar outras 
atribuições de mesma natureza e nível de complexidade compatível com sua especialização profissional e associada ao 
ambiente organizacional. 
 
Fiscal da Receita 
Efetuar comandos gerais, autuando ambulantes e comerciantes que exercerem atividades sem a devida licença, garantindo 
o cumprimento de normas e regulamentos do município. Executar tarefas referentes ao controle e fiscalização sobre o horário 
do comércio, acompanhando e sugerindo normas de procedimento, para assegurar seu funcionamento. Fiscalizar os 
estabelecimentos comerciais, feiras, bares e outros, inspecionando e adentrando no local para verificar a higiene e as 
condições de segurança, visando o bem estar social. Atender às reclamações do público em geral quanto aos problemas 
que possam prejudicar o seu bem estar, segurança e tranquilidade, com referência às residências, aos estabelecimentos 
comerciais, às industrias ou aos prestadores de serviços, fiscalizando e fazendo cumprir as disposições do Código de 
Posturas. Manter se atualizado sobre a política de fiscalização de posturas, acompanhando as alterações e as divulgações 
feitas em publicações especializadas, colaborando na difusão da legislação vigente. Executar outras tarefas, trabalhos, 
serviços ou procedimentos, determinados pelo superior imediato, compatíveis com sua área de atuação, competência e 
conhecimento.  
 
Fisioterapeuta 
Avaliar nível das disfunções físico funcionais de pacientes e acidentados, realizando testes apropriados, para emitir 
diagnósticos fisioterápicos; Planejar e executar a terapêutica fisioterápica nos pacientes; Proceder à reavaliação sistemático 
dos pacientes em tratamento, objetivando o reajuste das condutas adotadas em função da evolução do caso; Programar, 
prescrever e orientar a utilização de recursos fisioterápicos para correção de desvios posturais, afecções dos aparelhos 
respiratórios e cardiovasculares, bem como para preparação de condicionamento de pré após parto; Requisitar exames 
complementares, quando necessário; Orientar os familiares sobre os cuidados a serem adotados em relação aos pacientes 
em tratamento domiciliar; Participar dos atendimentos de emergência e nas atividades terapêuticas intensivas; Indicar e 
prescrever o uso de próteses necessárias ao tratamento dos pacientes; Manter contatos com outros profissionais de saúde, 
participando dos trabalhos clínicos e prescrevendo a conduta terapêutica apropriada quanto à parte fisioterápica; Interagir 
com órgãos e entidades públicas e privadas no sentido de prestar ou buscar auxilio técnico ou científico; Executar outras 
atribuições afins. 
 
Fonoaudiólogo 
Cabe ao fonoaudiólogo, desenvolver ações, em parceria com os educadores, que contribuam para a promoção, 
aprimoramento, e prevenção de alterações dos aspectos relacionados à audição, linguagem (oral e escrita), motricidade oral 
e voz e que favoreçam e otimizem o processo de ensino e aprendizagem, o que poderá ser feito por meio de :Capacitação 
e assessoria, podendo ser realizadas por meio de esclarecimentos, palestras, orientação, estudo de casos entre outros; 
Planejamento, desenvolvimento e execução de programas fonoaudiológicos; Orientações quanto ao uso da linguagem, 
motricidade oral, audição e voz; Observações e triagens fonoaudiológicas, com posterior devolutiva e orientação aos pais, 
professores e equipe técnica, sendo esta realizada como instrumento complementar e de auxílio para o levantamento e 
caracterização do perfil da comunidade escolar e acompanhamento da efetividade das ações realizadas e não como forma 
de captação de clientes;Ações no ambiente que favoreçam as condições adequadas para o processo de ensino e 
aprendizagem. 
 
Gari 
Carregar e descarregar caminhão, fazer a limpeza de ruas, varrer, levar e remover o lixo de detritos das ruas e prédios 
municipais, proceder a limpeza de oficinas, baias, cocheiras e depósitos de lixo e detritos orgânicos, inclusive gabinete, 
sanitário públicos ou em prédios municipais, cuidar dos sanitários públicos, executar outras tarefas correlatas. 
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Inspetor de Alunos 
Orientar e assistir os interesses e comportamento dos alunos, fora da sala de aula, para o ajustamento dos mesmos ao 
convívio e recreação escolar. Atender às solicitações dos professores responsabilizando se pela disciplina da classe quando 
da ausência dos mesmos, para colaborar no processo educativo. Zelar pelas dependências e instalações do estabelecimento 
e pelo material utilizado, traçando normas de disciplina, higiene e comportamento, para propiciar ambiente adequado à 
formação física, mental e intelectual dos alunos. Auxiliar nas tarefas de portaria, controle de presença, guarda e proteção 
dos alunos, prestando primeiros socorros em caso de acidentes. Executar outras tarefas, trabalhos, serviços ou 
procedimentos, determinados pelo superior imediato, compatíveis com sua área de atuação, competência e conhecimento.  
  
 
Mecânico 
Desmontar, montar e reparar ou consertar veículos e máquinas pesadas da Prefeitura Municipal; Orientar a aquisição de 
peças; Dar assistência permanente aos veículos e atender ainda aos casos de emergência, sempre que solicitado; Fazer 
revisão periódica na frota de veículos municipais; e executar outras atividades correlatas. 
 
Medico Clinico Geral 
Realizar consultas e atendimentos médicos; tratar pacientes e clientes; implementar ações de prevenção de doenças e 
promoção da saúde tanto individuais quanto coletivas; coordenar programas e serviços em saúde, efetuar perícias, auditorias 
e sindicâncias médicas; elaborar documentos e difundem conhecimentos da área médica. Compreender as tarefas que se 
destinam a fazer exames médicos, emitir diagnóstico, prescrever medicamentos e outras formas de tratamento para diversos 
tipos de enfermidades, aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica, para promover a saúde e o bem estar do 
paciente. 
 
Médico Dermatologista 
Fazer exames clínicos; requisitar ou realizar exames subsidiários, solicitar quando necessário exames periódicos; orientar a 
equipe multiprofissional nos cuidados relativos á sua área de competência; prestar pronto atendimento a paciente externos, 
preferencialmente na sua especialidade, sempre que necessário ou designado pela chefia imediata; zelar pela manutenção 
e ordem dos materiais, equipamentos e local de trabalho; comunicar a seu superior imediato, qualquer irregularidade; 
participar de projetos de treinamento e programas educativos; cumprir e fazer cumprir as normas do empregador; propor 
normas e rotinas relativas á sua competência; classificar e codificar doenças, operações e causas de morte, de acordo com 
o sistema adotado; manter atualizados os registros das ações de sua competência; fazer pedidos de materiais e 
equipamentos necessários á sua área de competência; fazer parte de comissões provisórias e permanentes instaladas pelo 
empregador; executar outras tarefas correlatas à sua área de competência. 
 
Médico do Trabalho 
Conhecer os processos produtivos e ambientes de trabalho da empresa com vistas essencialmente à promoção da saúde e 
prevenção de doença, identificando os riscos existentes no ambiente de trabalho (físicos, químicos, biológicos ou outros), 
atuando junto à empresa para eliminar ou atenuar a nocividade dos processos de produção e organização do trabalho; 
avaliar o trabalhador e a sua condição de saúde para determinadas funções e/ou ambientes, procurando ajustar o trabalho 
ao trabalhador e indicando sua alocação para trabalhos compatíveis com sua situação de saúde, orientando o, se necessário, 
no referido processo de adaptação;reconhecer que existem necessidades especiais determinadas por fatores, tais como 
sexo, idade, condição fisiológica, aspectos sociais, barreiras de comunicação e outros fatores que condicionam o potencial 
de trabalho; comunicar, de forma objetiva, a comunidade científica, assim como as autoridades de Saúde e do Trabalho, 
sobre achados de novos riscos ocupacionais, suspeitos ou confirmados;dar conhecimento, formalmente, à Administração, 
dos riscos existentes no ambiente de trabalho, bem como dos outros informes técnicos no interesse da saúde do trabalhador, 
considerando se que a eliminação ou atenuação de agentes agressivos é da responsabilidade da empresa; providenciar 
junto à empresa a emissão de comunicação de acidente do trabalho, de acordo com os preceitos legais, independentemente 
da necessidade de afastamento do trabalho; notificar o órgão público competente, através de documentos apropriados, 
quando houver suspeita ou comprovação de transtornos da saúde atribuíveis ao risco do trabalho, bem como recomendar 
ao empregador os procedimentos cabíveis; motivar os enfermeiros do trabalho, os engenheiros e técnicos de Segurança, os 
higienistas ocupacionais, os psicólogos ocupacionais, os especialistas em Ergonomia, em Reabilitação Profissional, em 
Prevenção de Acidentes e outros profissionais que se dedicam à pesquisa em Saúde e Segurança no Trabalho em busca 
do contínuo melhoramento das condições e ambientes de trabalho. 
 
Médico Ginecologista 
Fazer exames clínicos e ginecológicos; requisitar ou realizar exames subsidiários, solicitar quando necessário exames 
periódicos; orientar a equipe multiprofissional nos cuidados relativos á sua área de competência; participar da equipe médica 
– cirúrgico, quando solicitado; prestar pronto atendimento a paciente externos, preferencialmente na sua especialidade, 
sempre que necessário ou designado pela chefia imediata; zelar pela manutenção e ordem dos materiais, equipamentos e 
local de trabalho; comunicar a seu superior imediato, qualquer irregularidade; participar de projetos de treinamento e 
programas educativos; cumprir e fazer cumprir as normas do empregador; propor normas e rotinas relativas á sua 
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competência; classificar e codificar doenças, operações e causas de morte, de acordo com o sistema adotado; manter 
atualizados os registros das ações de sua competência; fazer pedidos de materiais e equipamentos necessários á sua área 
de competência; fazer parte de comissões provisórias e permanentes instaladas pelo empregador; executar outras tarefas 
correlatas à sua área de competência. 
 
Médico Neurologista 
Examinar o paciente, podendo utilizar instrumentos ou aparelhos para estabelecer o diagnóstico; realizar tratamentos clínicos 
especializados, prescrevendo medicação especializada para recuperação e cura do paciente; participar do planejamento, 
execução e avaliação de planos, programas e projetos de saúde pública, enfocando os aspectos de sua especialidade, para 
cooperar na promoção, proteção e recuperação da saúde física mental e neurológica dos pacientes; elaborar pareceres, 
informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para 
implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; participar das atividades 
administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de atuação; coordenar equipes técnicas de serviços já 
existentes ou a serem criadas; participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, 
realizando as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos 
humanos em sua área de atuação; participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da Prefeitura e outras 
entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou 
problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico científicos, para fins de 
formulação de diretrizes, de planos e programas de trabalho afetos ao Município; realizar outras atribuições compatíveis com 
sua especialização profissional. 
 
Médico Pediatra 
Fazer diagnóstico e aplicar terapia em pacientes; acompanhar o andamento dos tratamentos prescritos; determinar as 
dosagens dos medicamentos a serem ministrados aos pacientes e observar e analisar as reações apresentadas; aplicar 
psicoterapia através de entrevistas com o paciente; examinar os pacientes encaminhados ou que recorram a serviços de 
orientação educacional ou profissional, classificando os no seu aspecto clinico e tipológico; prepara registros dos exames 
feitos para fins de diagnose e discussão; participar de reuniões para debates dos casos em tratamento; propor baixas e altas 
de pacientes em hospitais; atender aos familiares dos pacientes informando os sobre o doente; fornecer dados e relatórios 
sobre o número de pacientes, seus progressos e formas de tratamento adotado; prestar o devido atendimento aos pacientes 
encaminhados por outro especialista; participar de juntas médicas; exercer censura sobre produtos médicos de acordo com 
sua especialidade; participar de programas  voltados para saúde pública; solicitar exames especializados; executar outras 
tarefas pertinentes à profissão. 
 
Médico Psiquiatra 
Fazer exames clínicos; requisitar ou realizar exames subsidiários, solicitar quando necessário exames periódicos; orientar a 
equipe multiprofissional nos cuidados relativos á sua área de competência; prestar pronto atendimento a paciente externos, 
preferencialmente na sua especialidade, sempre que necessário ou designado pela chefia imediata; zelar pela manutenção 
e ordem dos materiais, equipamentos e local de trabalho; comunicar a seu superior imediato, qualquer irregularidade; 
participar de projetos de treinamento e programas educativos; cumprir e fazer cumprir as normas do empregador; propor 
normas e rotinas relativas á sua competência; classificar e codificar doenças, operações e causas de morte, de acordo com 
o sistema adotado; manter atualizados os registros das ações de sua competência; fazer pedidos de materiais e 
equipamentos necessários á sua área de competência; fazer parte de comissões provisórias e permanentes instaladas pelo 
empregador; executar outras tarefas correlatas à sua área de competência. 
 
Monitor de Transporte Escolar 
Cuidar da segurança dos alunos durante o transporte escolar; inspecionar, coordenar e controlar o comportamento dos 
alunos durante o transporte escolar e durante o período de aulas nas instituições de ensino; orientar os alunos sobre regras 
e procedimentos , regime escolar e cumprimento de horários; receber reclamações e prestar esclarecimentos, sempre que 
solicitado, de quaisquer problemas relacionados á execução do transporte;contatar regularmente o Diretor ou responsável 
pela unidade escolar , mantendo o informado de quaisquer fatos ou anormalidades que porventura possam prejudicar o bom 
andamento ou o resultado final da prestação de serviços; executar outras atribuições correlatas que lhe forem determinadas 
por seu superior imediato. 
 
Motorista 
Dirigir e zelar do veículo que lhe for confiado, de acordo com a sua habilitação; Manter o veículo limpo, lubrificado, abastecido 
e sempre em condições de trabalho; Atender às viagens de interesse da Administração ou do Setor em que estiver lotado; 
Utilizar o veículo somente para serviço da Prefeitura; Controlar a quilometragem rodada, fornecer relatórios de viagem ao 
seu chefe imediato; Vistoriar o veículo a ser utilizado, verificando o nível de água, óleo, combustível, lubrificante e outros, 
inclusive evitando desperdícios ou danos; Executar a programação e itinerários estabelecidos pela ordem de serviços; 
Transmitir os acontecimentos de fatos e danos relacionados com o veículo sob sua responsabilidade; Inspecionar as partes 
vitais do veículo, comunicando a quem de direito as falhas verificadas; e executar outras atividades correlatas. 
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Nutricionista 
Elaborar cardápio e testar a aceitabilidade de novos alimentos; elaborar estudos sobre o valor nutritivo dos alimentos e 
técnicas adequadas no preparo de alimentos para obter melhores condições de conservação de nutrientes; coordenar as 
atividades desenvolvidas dentro de sua área estabelecendo: equipamentos e alimentos a serem utilizados no preparo de 
cardápios, manter controle sobre o preparo dos alimentos e condições sanitárias dos locais de preparo; orientar o pessoal 
com relação a armazenamento e conservação de alimentos; Preparar elementos para elaboração de orçamentos ou editais 
de licitação na aquisição de alimentos para elaboração da merenda escola, cesta básica dos  empregados públicos; Manter 
contato com órgãos afins Municipais, Estaduais, Federais ou outras unidades. 
 
Operador de Maquina Leve 
Vistoriar a máquina, aquecendo o motor, verificando o nível de óleo, água, bateria, combustível e painel de controle; Calibrar 
pneus; Engraxar a maquina e equipamento; Zelar pela manutenção e conservação da máquina e equipamento utilizado; 
Operar a máquina pá carregadeira, acionando os comandos hidráulicos de tração, escavando o solo e movendo pedras, 
asfalto, concreto e materiais similares, colocando-os em caminhões para serem transportados; Zelar pela manutenção e 
conservação das máquinas e equipamentos utilizados; e executar outras atividades correlatas. 
 
Operador de Maquina Pesada 
Vistoriar a máquina, aquecendo o motor, verificando o nível de óleo, água, bateria, combustível e painel de controle; Calibrar 
pneus; Engraxar a maquina e equipamento; Operar máquina moto-niveladora, acionando os comandos de marcha, direção, 
pá mecânica e escarificador, para nivelar terrenos apropriados a construção civil, estradas e outras obras; Zelar pela 
manutenção e conservação da máquina e equipamento utilizado; Zelar pela manutenção e conservação das máquinas e 
equipamentos utilizados; e executar outras atividades correlatas. 
 
Orientador Social 
Articular e fortalecer a rede de Proteção Social Básica e Especial local; - Prevenir as situações de risco em seu território de 
abrangência fortalecendo vínculos familiares e comunitários e garantindo direitos; - Desenvolver atividades destinadas às 
famílias em situação de risco sociais e direitas violados, com atribuições focadas em mediação de conflitos, orientação e 
uso dos serviços e de convivência. Auxiliar na organização e coordenação das atividades socioeducativas, orientar e 
acompanhar os usuários, participar do planejamento, implantação e execução das atividades do serviço, entre outros 
preconizados da Política Nacional de Assistência Social (PNAS 2004, NOB-SUAS 2012, Resolução nº109, de 11/09/2009, 
NOB-RH/SUAS Anotada e Comentada 2007, etc). 
 
Padeiro 
Separar os ingredientes da mistura, calcular as quantidades e qualidades necessárias, para confeccionar a massa; dar o 
tratamento necessário à massa, fermentando-a e misturando e amassando seus ingredientes, empregando processo manual 
ou mecânico, a fim de prepará-la para o cozimento; cilindrar, cortar ou enrolar a massa, procedendo de acordo com a técnica 
requerida, para dar-lhe a forma desejada; cozinhar a massa, levando-a ao forno aquecido a uma temperatura determinada 
e observando o tempo de permanência, para obter os pães na consistência desejada; comunicar irregularidades encontradas 
nas mercadorias e nas máquinas, indicando as providências cabíveis, para evitar o consumo de gêneros deteriorados e 
assegurar o funcionamento da máquina. Calcular o rendimento do pão, seu volume específico, sua qualidade organolética 
e a absorção de água pela farinha, para permitir o controle do consumo de materiais e da qualidade dos produtos. 
 
Pedreiro 
Executa trabalhos de alvenaria, assentamento pedras ou tijolos de argila ou concreto para edificar próprios municipais; 
Executa serviços de revestimento, bem como acabamentos nobres; Assentar ladrilhos, cerâmicas, azulejos, tijolos e 
esquadrias; rebocar massa fina e grossa, bem como massa corrida; Assentar aparelhos sanitários e demais peças utilitárias 
orçamentais; Executar aberturas, marcar terrenos e supervisionar a abertura de alicerces; Zelar pela conservação, guarda e 
limpeza dos materiais, equipamentos e de instrumentos peculiares ao trabalho; Executar outras atividades correlatas 
determinada pelo seu superior imediato. 
 
Pintor 
Ter Experiência no preparo de tintas e pinturas. Executar as seguintes atribuições: preparar cal  para pintura; amaciar 
alvenaria com massa corrida; executar  pintura com rolo, pincel e revólver; executar técnicas para realizar caiação e pintura 
com revólver; escrever faixas, placas e painéis de obras; realizar pinturas de móveis e brinquedos de playground; sugerir 
cores para os recintos a serem recuperados; preparar tintas para elaboração de serviços de pintura; requisitar materiais; 
fazer orçamento de materiais e equipamentos para execução das obras; orientar e acompanhar o trabalho do pessoal 
designado como auxiliares na execução dos serviços; elaborar planejamento das obras e tarefas a serem executadas; 
planejar em conjunto com os engenheiros, mestres de obras e responsáveis, as etapas para execução dos trabalhos; manter-
se atualizado com as novas técnicas dos serviços relacionados com sua área de atuação, buscando melhorias na qualidade 
do serviço; fazer a manutenção e conservação de todos os equipamentos e bens públicos que estiverem sob o domínio de 
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sua área de atuação, bem como, zelar pela economicidade de material e o bom atendimento público; manter-se atualizado, 
participando de cursos, treinamentos e aperfeiçoamentos profissionais; cumprir as determinações superiores, 
representando, imediatamente e por escrito, quando forem manifestamente ilegais; executar os serviços que lhe competirem 
e desempenhar, com zelo e presteza, os trabalhos  que forem atribuídos; executar serviços afins. 
 
Psicólogo 
Prestar atendimento à comunidade e aos casos encaminhados à unidade de saúde, visando o desenvolvimento psíquico, 
motor e social do indivíduo, em relação à sua integração à família e à sociedade. Prestar atendimento aos casos de saúde 
mental como toxicômanos, alcoólatras, organizando-os em grupos homogêneos, desenvolvendo técnicas de terapia de 
grupo, para solução dos seus problemas. Prestar atendimento psicológico na área educacional, visando o desenvolvimento 
psíquico, motor e social das crianças e adolescentes em relação a sua integração à escola e à família, para promover o seu 
ajustamento. Organizar e aplica testes, provas e entrevistas, realizando sondagem de aptidões e capacidade profissional, 
objetivando o acompanhamento do pessoal para possibilitar maior satisfação no trabalho. Efetuar análises de ocupações e 
acompanhamento de avaliações de desempenho pessoal, colaborando com equipes multiprofissionais, aplicando testes, 
métodos ou técnicas da psicologia aplicada ao trabalho. Executar as atividades relativas ao recrutamento, seleção, 
orientação e treinamento profissional, realizando a identificação e análise de funções. Promover o ajustamento do indivíduo 
no trabalho, através de treinamento para se obter a sua auto realização. Executar outras tarefas, trabalhos, serviços ou 
procedimentos, determinados pelo superior imediato, compatíveis com sua área de atuação, competência e conhecimento. 
 
Terapeuta Ocupacional 
Avaliação de terapia ocupação;atendimento individual;grupo de convivência; atenção domiciliar;grupo de famílias; grupo de 
terapia comunitária;oficina de habilitação social;gerência de associação-encontro dos amigos da saúde mental;coordenação 
clínica do CAPS e junto com os outros profissionais da equipe; preceptoria em saúde mental;acolhimento. 
 
Trabalhador Braçal 
Exercer as funções de auxiliar em obras e serviços públicos seja na zona urbana ou na zona rural; Exercer a função de 
servente de pedreiros; Auxiliar na construção e limpezas de mata-burros; Auxiliar nos serviços de conservação das estradas 
municipais e dos logradouros públicos do Município; Carregar e descarregar caminhões; Executar pequenos reparos onde 
se fizer necessário; Auxiliar nas mudanças de móveis em órgãos da Administração; Colocar placas e faixas nos lugares 
determinados; Auxiliar na limpeza e lavagem de máquinas e veículos; Auxiliar no plantio e podas de árvores; Auxiliar na 
recuperação ou execução de asfalto ou pavimentação das ruas da cidade; Desentupir bueiros; Desobstruir ruas e córregos; 
realizar limpezas nos cursos de água que cortam o Município; Limpar redes de esgotos do Município; e Coletar o lixo, com 
caminhão, em diversos pontos do Município; Transportar o lixo aos depósitos apropriados; Recolher lixos, sucatas e entulhos 
em geral, colocando-os em vasilhames apropriados, para serem transportados ao depósito de lixo; Efetuar a limpeza de 
ruas, parques, jardins, praças e outros logradouros públicos, raspando, varrendo, lavando, colhendo; Cuidar da conservação 
das ferramentas usadas para a execução do trabalho; Recolher ao almoxarifado da prefeitura, no final do expediente, as 
ferramentas usadas na execução do trabalho; e executar outras atividades correlatas. 
 
Tratorista 
Operar tratores e reboques montados sobre rodas, para carregamento e descarregamento de materiais, roçadas de terreno, 
preparo da terra e desobstrução de vias públicas; observar as condições do trator no que se refere à manutenção, verificando 
pneus, combustível, etc; Solicitar diariamente informações ao superior imediato sobre a execução de trabalho, do trajeto a 
ser realizado e recomendações a serem seguidas; percorrer as ruas das cidades, relacionando os locais onde existem 
buracos e necessidade de manutenção no asfalto; operar trator provido de rolo compressor para estender as camadas de 
asfalto na construção de estrada e operação tapa buraco, acionando dispositivo para posicioná-los segundo as necessidades 
do trabalho; providenciar o abastecimento de combustível, água e lubrificantes nas máquinas de sua responsabilidade;  zelar 
pela conservação e limpeza das máquinas, acessórios e ferramentas que utiliza na execução de suas tarefas; executar 
outras tarefas correlatas determinadas pelo supervisor imediato, desde que sejam específicas do cargo. 
 
Vigia 
Promover a vigilância do prédio, percorrendo e inspecionando suas dependências, atuando na prevenção de incêndios, 
roubos, furtos, bem como no registro de pessoas estranhas no local Verificar as dependências do local, tais como: portas , 
portões, janelas e outras vias de acesso, providenciando o fechamento dos mesmos após o encerramento do expediente; 
Executar outras tarefas correlatas que lhe forem determinadas. 
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ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
LINGUA PORTUGUESA – ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO/ ALFABETIZADO 
 
Compreensão e interpretação de texto. Vocabulário. Fonemas e letras. Dígrafo. Encontros vocálicos e 
encontros consonantais. Divisão silábica. Substantivo: próprio, comum, simples, composto, concreto, abstrato, coletivo, 
gênero (masculino e feminino), número (singular e plural) e grau (aumentativo e diminutivo).  Artigo. Adjetivo: 
simples, flexão de gênero e número, adjetivos pátrios. Numeral: cardinal, ordinal, multiplicativo, fracionário. Pronomes 
pessoais e possessivos.  Verbo:  tempo e modo. Concordância nominal.  Significação das palavras: sinônimos e antônimos. 
Ortografia (escrita corretadas palavras). Acentuação gráfica. Pontuação.  
 
MATEMÁTICA – ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO/ ALFABETIZADO 
Conjuntos e Números Naturais. Operações Fundamentais. Números Fracionários. Números Decimais. Multiplicação e 
divisão com 2 e 3 números no divisor com resolução de situações problemas. Números inteiros: operações e propriedades. 
Números racionais, representação fracionária e decimal: operações e propriedades. Sucessor e Antecessor. Mínimo múltiplo 
comum e máximo divisor comum. Regra de três simples. Unidades de medida, sistema métrico decimal. Geometria plana: 
triângulos, quadriláteros, cálculo de áreas e perímetros. Resolução de situações problemas. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS –ENSINOFUNDAMENTAL INCOMPLETO /  ALFABETIZADO 
Aspectos geográficos, históricos, físicos, econômicos, sociais, políticos e estatísticos do Brasil, do estado e do município. 
Símbolos nacionais, estaduais e municipais. Atualidades nos assuntos relacionados com educação, economia, história, 
política, meio ambiente, justiça, segurança pública, saúde, cultura, religião, esportes, inovações tecnológicas e científicas do 
Brasil, do Estado e do município ocorridos de 2019 até os dias atuais, divulgados na mídia local e/ou nacional. Cultura 
Brasileira. Ecologia e Meio Ambiente. Tecnologia. Cidadania e consciência ecológica. 
 
LÍNGUA PORTUGUESA – ENSINO FUNDAMENTAL 
Compreensão e interpretação de textos verbais e não verbais. Sinônimos e Antônimos. Divisão silábica. Tipos de Frases. 
Aumentativo e Diminutivo. Ortografia oficial. Acentuação gráfica. Verbo. Tipologia textual. Significação literal e contextual de 
palavras. Estabelecimento da sequência lógica de frases, acontecimentos, situações. Coesão e coerência. Emprego de S, 
SS, Z, Ç, CH, X, J e G. Acentuação gráfica. Emprego das classes gramaticais. Pontuação. Pronome: emprego, formas de 
tratamento e colocação. Emprego de tempos e modos verbais.  
 
MATEMÁTICA – ENSINO FUNDAMENTAL 
Números Naturais. Números inteiros. Números Fracionários. Números Decimais. Números racionais, representação 
fracionária e decimal: operações e propriedades. Operações Fundamentais. Multiplicação e divisão com 2 e 3 números no 
divisor com resolução de situações problemas. Razão e proporção. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. 
Potenciação e porcentagem. Regra de três simples. Equação do 1º grau. Unidades de medida, sistema métrico decimal. 
Geometria plana: ângulos, triângulos, quadriláteros, cálculo de áreas. Resolução de situações problema. Sucessor e 
Antecessor. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES – ENSINO FUNDAMENTAL 
Aspectos geográficos, históricos, físicos, econômicos, sociais, políticos e estatísticos do Brasil, do estado e do município. 
Símbolos nacionais, estaduais e municipais. Atualidades nos assuntos relacionados com economia, história, política, meio 
ambiente, justiça, segurança pública, saúde, cultura, religião, esportes, inovações tecnológicas e científicas do Brasil, do 
Estado e do município ocorridos de 2019 até os dias atuais, divulgados na mídia local e/ou nacional. Cultura Brasileira. 
Ecologia e Meio Ambiente. Tecnologia. Cidadania e consciência ecológica. Desenvolvimento sustentável.  
 
LINGUA PORTUGUESA–ENSINO MÉDIO/MÉDIO TÉCNICO 
Compreensão e interpretação de texto. Tipologia e gêneros textuais.  Coesão e coerência. Ortografia. Fonema e 
letra: posição da sílaba tônica, encontros consonantais, encontros vocálicos e divisão silábica. Processos de formação das 
palavras. Classes gramaticais: substantivo, adjetivo, artigo, verbo, numeral, pronome, conjunção, preposição, advérbio, 
interjeição.  Sintaxe: frase; oração;  período;  termos essenciais, integrantes e acessórios da oração; coordenação e 
subordinação. Emprego do sinal indicativo de crase.  Acentuação gráfica. Pontuação. Significação das palavras:  sinônimos, 
antônimos, parônimos e homônimos. Reescrita de frases. Concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal. 
 
MATEMÁTICA NIVEL– ENSINO MÉDIO/MÉDIO TÉCNICO 
Noções sobre conjuntos: definição, operações. Conjuntos dos números naturais, inteiros e racionais (formas decimal e 
fracionária). Expressão numérica, propriedades e operações matemáticas. Equações e sistemas de equações do 1º e 2º 
grau. Grandezas proporcionais: razão e proporção. Regra de três simples e composta. Porcentagem e juro simples. Sistema 
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Monetário Brasileiro. Sistema de medidas: comprimento, superfície, volume, massa, capacidade e tempo (transformação de 
unidades). Figuras geométricas planas: perímetro e áreas. Resolução de problemas. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS – ENSINO MÉDIO/ MÉDIO TÉCNICO 
Aspectos geográficos, históricos, físicos, econômicos, sociais, políticos e estatísticos do Brasil, do estado e do município. 
Símbolos nacionais, estaduais e municipais. Atualidades nos assuntos relacionados com economia, história, política, meio 
ambiente, justiça, segurança pública, saúde, cultura, religião, esportes, inovações tecnológicas e científicas do Brasil, do 
Estado e do município ocorridos de 2019 até os dias atuais, divulgados na mídia local e/ou nacional. Cultura Brasileira. 
Ecologia e Meio Ambiente. Tecnologia. Cidadania e consciência ecológica. Desenvolvimento sustentável. 
 
 
CONHECIMENTOS ESPECIFICOS 
 
LÍNGUA PORTUGUESA– ENSINO SUPERIOR 
Leitura e interpretação de textos – descrição, narração, dissertação. Figuras de linguagem. Fonética: Encontros vocálicos – 
ditongo, tritongo, hiato, encontros consonantais, dígrafos.  Classificação das palavras quanto ao número de sílabas - 
monossílabas, dissílabas, trissílabas, polissílabas, divisão silábica.  Classificação das palavras quanto ao acento tônico: 
oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas, crase, notações léxicas.  Ortografia. Morfologia: Estrutura das palavras – raiz, radical, 
palavras primitivas e derivadas, palavras simples e compostas.  Formação das palavras – derivação, composição, redução, 
hibridismos.  Sufixos. Prefixos. Radicais.  Classificação e flexão das palavras - substantivo, artigo, adjetivo, numeral, 
pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção, interjeição. Semântica: Significação das palavras – sinônimos e 
antônimos.  Análise sintática - frase, oração e período. Termos Essenciais da Oração - sujeito, predicado. Termos integrantes 
e acessórios da oração - objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, agente da passiva, adjunto adnominal, adjunto 
adverbial, aposto, vocativo.  Classificação das orações: principal, coordenadas, subordinadas, reduzidas.  Sinais de 
Pontuação – emprego da vírgula, ponto-e-vírgula, dois-pontos, ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação, 
reticências, parênteses, travessão, aspas, colchetes, asterisco, parágrafo.  Sintaxe de concordância – nominal e verbal. 
Regência nominal e verbal. Modos e tempos verbais. 
 

MATEMÁTICA – ENSINO SUPERIOR 
Números Naturais. Números fracionários. Números racionais. Operações com números naturais. Adição, subtração, 
multiplicação e divisão. Espaço e forma, grandezas e medidas. Expressões numéricas Resolução de problemas, Sistema 
de numeração decimal. Raízes. Proporcionalidade entre seguimentos. Figuras e formas geométricas. Ângulos e retas. 
Números primos. Frações. Porcentagem. Medidas de comprimento. Medidas de superfície. Medidas de capacidade. Medidas 
de tempo. Medidas de massa. Gráficos e tabelas. Álgebra. Trigonometria, geometria, geometria analítica. Equações de 
primeiro e segundo grau. Noções de estatística. 
 

CONHECIMENTOS GERAIS – ENSINO SUPERIOR 
Aspectos geográficos, históricos, físicos, econômicos, sociais, políticos e estatísticos do Brasil, do estado e do município. 
Símbolos nacionais, estaduais e municipais. Atualidades nos assuntos relacionados com economia, história, política, meio 
ambiente, justiça, segurança pública, saúde, cultura, religião, esportes, inovações tecnológicas e científicas do Brasil, do 
Estado e do município ocorridos de 2019 até os dias atuais, divulgados na mídia local e/ou nacional. Cultura Brasileira. 
Ecologia e Meio Ambiente. Tecnologia. Cidadania e consciência ecológica. Desenvolvimento sustentável. 
 
 
CONHECIMENTOS ESPECIFICOS 
 

ENGENHEIRO CIVIL 
Orçamento e composição de custos, levantamento de quantitativos, planejamento e controle físico-financeiro.  
Acompanhamento e aplicação de recursos (vistorias, emissão de faturas, controle de materiais). Critérios de Medição de 
Obras. Produtividade na construção civil.  Orçamento e cronograma de obras públicas. Projeto básico e projeto executivo.  
Orçamento de referência para licitação. Contratos e aditivos. Avaliação de imóveis urbanos e rurais com o uso de tratamento 
científico. Noções gerais de engenharia e arquitetura de edificações públicas para uso administrativo, educacional, esportivo, 
turístico e cultural, hospitais e postos de saúde, restaurantes populares, cadeias e presídios. Sondagem e fundações. 
Estrutura.  Instalações Elétricas.  Instalações Hidro sanitárias.  Prevenção de incêndios. Controle ambiental das edificações 
Memorial descritivo e especificações técnicas de materiais e serviços.  Acessibilidade. Noções de patrimônio histórico e de 
legislação urbanística. Vistoria de obras e de edifícios. Vícios e patologias de construção. Sistemas de abastecimento de 
água (captação, tratamento, transporte e distribuição).  Sistemas de esgotamento sanitário (coleta, tratamento e 
lançamento). Coleta, tratamento e disposição de resíduos sólidos. 4. Sistemas de drenagem urbana (macrodrenagem e 
microdrenagem). Geometria de vias urbanas e estradas.Vistoria, recuperação e conservação de pavimentos.  Corte e 
aterro... Parcelamento do solo (condições e restrições para parcelamento). Noções de sistema cartográfico e de 
geoprocessamento. Engenharia de Manutenção. Licenças ambientais. Áreas de proteção permanente e de proteção 
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ambiental. Conceito de projeto, programa e processo. Gerenciamento de escopo, tempo, custos e recursos humanos 
alocados em projetos.  Noções de análise de risco. 
 
MÉDICO CLÍNICO GERAL 
Epidemiologia, fisiopatologia, diagnóstico, clínica, tratamento e prevenção das doenças: Cardiovasculares; insuficiência 
cardíaca, insuficiência coronariana, arritmias cardíacas, doença reumática, aneurismas de aorta, insuficiência arterial 
periférica, tromboses venosas, hipertensão arterial, choque. Pulmonares: insuficiência respiratória aguda, bronquite aguda 
e crônica, pneumonia, tuberculose, tromboembolismo pulmonar, pneumopatia intersticial, neoplasias. Do Sistema Digestivo: 
gastrite e úlcera péptica, colecistopatias, diarréia aguda e crônica, pancreatites, hepatites, insuficiência hepática, parasitoses 
intestinais, doenças intestinais inflamatórias, doença diverticular do cólon, tumores do cólon. Renais: insuficiência renal 
aguda e crônica, glomerulonefrites, distúrbios hidroeletrolíticos e do sistema ácido/base, nefrolitíase, infecções urinárias. 
Metabólicas e do sistema endócrino: hipovitaminoses, desnutrição, diabetes mellitus hipotireodismo, hipertireodismo, 
doenças da hipófise e da adrenal. Hematológicas: anemias hipocrômicas, macrocíticas e hemolíticas, anemia aplástica, 
leucopenia, púrpuras, distúrbios de coagulação, leucemias e linfomas, acidentes de transfusão. Reumatológicas: 
osteoartrose, doença reumatóide juvenil, gota, lúpus eritematoso sistêmico, artrite infecciosa, doenças do colágeno. 
Neurológicas: coma, cefaléias, epilepsia, acidente vascular cerebral, meningites, neuropatias periféricas, encefalopatias. 
Psiquiátricas: alcoolismo, abstinência alcóolica, surtos psicóticos, pânico, depressão. Infecciosas e Transmissíveis: sarampo, 
varicela, rubéola, poliomielite, difteria, tétano, coqueluche, raiva, febre tifóide, hanseníase, doenças sexualmente 
transmissíveis, AIDS, doença de Chagas, esquistossomose, leishmaniose, leptospirose, malária, tracoma, estreptococcias, 
estafilococcias, doença meningocócica, infecções por anaeróbios, toxoplasmose, viroses. Dermatológicas: escabiose, 
pediculose, dermatofitoses, eczema, dermatite de contato, onicomicoses, infecções bacterianas imunológicas, doença do 
soro, edema angioneurótico, urticária, anafiloxia. Ginecológicas: doença inflamatória pélvica, câncer ginecológico, 
leucorréias, câncer de mama intercorrências no ciclo gravídico. Saúde Pública, Atualidades sobre Saúde Pública e 
Atualidades sobre Medicina Geral; Bibliografia Saúde da Família – Uma estratégia para a reorientação do modelo assistencial 
– Ministério da SaúdePortaria 648 de 28/03/2006 do Ministério da Saúde e suas alterações; Normas e Diretrizes do Programa 
de Medicina Social e Preventiva. Código de Ética. Código de Processo Ético. 
 
MÉDICO GINECOLOGISTA 
Assistência pré-natal; Assistência ao parto; Hemorragias pós-parto; Síndromes hemorrágicas na gravidez. Fisiologia 
menstrual e sexual, ciclo menstrual e disfunções menstruais. Climatério. Puberdade fisiológica e patológica.  Propedêutica 
clínica e complementar em tocoginecologia.  Doenças sexualmente transmissíveis. Processos inflamatórios dos genitais 
femininos. Esterilidade conjugal, ovulação, fertilização, transporte ovular. Incontinência urinária na mulher.  Fístulas genitais. 
Ginecologia da infância e da adolescência. Mastopatias benignas e malignas. Anticoncepção.  Afecções da vulva, da vagina, 
do colo, do corpo uterino dos ovários e trompas.Oncologia ginecológica. Endometriose. Cirurgias ginecológicas. Estados 
hiperandrogênicos e hiperprolactínicos. Hemorragias disfuncionais. Placenta. Cordão Umbilical. Endocrinologia do ciclo 
gravídico-puerperal, aspectos psicológicos do ciclo gravídico-puerperal. Parto, generalidades, conceitos, evolução clínica do 
parto, assistência ao parto, fenômenos do parto, analgesia e anestesia no parto. Doenças intercorrentes no ciclo grávido-
puerperal, doença hipertensiva específica da gravidez, doença Hemolítica Perinatal.  
 
MÉDICO PEDIATRA 
Crescimento e desenvolvimento. Icterícia neonatal. Infecções perinatais. Imunizações. Anemias carenciais e anemias 
hemolíticas. Púrpuras, tumores comuns na infância. Doenças de notificação compulsória. Infecções de vias superiores. 
Infecções de vias aéreas inferiores. Asmabrônquica. Patologias alérgicas na infância. Distúrbios hidroeletrolíticos e ácido-
basico. Terapia de hidratação oral e parenteral. Síndrome da má absorção aguda e crônica. Infecção urinária. Glomerulites 
e hipertensão arterial. Osteoartrites. Infecções de partes moles. Antibioticoterapia. Doenças parasitárias. Queimaduras. 
Intoxicações exógenas. Hepatites. Doenças do tecido conjuntivo. Doenças exantemáticas. Mordeduras humanas e por 
animais. A criança vitimizada. Patologias cirúrgicas comuns na infância. Síndromes nefrótica e nefrítica. Septicemia e choque 
séptico. Diabetes melitus e cetoacidose diabética. Parada cardiorrespiratória. Insuficiência cardíaca. Cardiopatias 
congênitas. Malformações congênitas comuns. Convulsão. 
 
ARQUITETO 
Conceitos fundamentais sobre arquitetura . Projeto de arquitetura: Métodos e técnicas de projeto; coordenação modular e 
coordenação dimensional; programação de necessidades físicas das atividades; estudos de viabilidade técnico-
econômica.Elementos fundamentais de topografia, aplicados à implantação de elementos construtivos.  Funcionalidade, 
flexibilidade e adaptabilidade das construções.  Estrutura e instalações técnicas (dimensionamento, distribuição e controle).  
Ergonomia nas edificações: dimensionamento; iluminação, ventilação, orientação e proteção solar, ar condicionado.  
Processos e sistemas inovadores de construção. Administração de projetos e obras (métodos e técnicas).  Avaliação de 
projetos de construções (arquitetônica, técnica e econômica).  Especificação de serviço e materiais.  Elaboração de 
orçamentos de projetos e obras. Acompanhamento e fiscalização de obras. Princípios de planejamento e de elaboração de 
orçamento público. 13. Informática aplicada à arquitetura.  Legislação urbanística e do exercício profissional do arquiteto.  
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ASSISTENTE SOCIAL 
Aspectos gerais das atividades cotidianas do Assistente Social: planejamento, supervisão e coordenação de programas e 
serviços sociais; mobilização, implantação e avaliação de programas sociais; encaminhamentos e orientações. Controle 
Social na saúde: Conselhos de saúde, movimentos sociais, estratégias de organização da sociedade civil; Família em seus 
diversos contextos sociais. O Serviço Social com indivíduos: procedimentos metodológicos; Intervenção e trabalho com 
famílias e grupos. Organização dos serviços de saúde. Participação Popular: Educação e Saúde; Política de saúde e saúde 
mental. Política pública de assistência e abordagem ao usuário de álcool e outras drogas. Políticas dos segmentos (Criança 
e Adolescente, Idoso, Pessoa com Deficiência, Juventude e mulher). Políticas Públicas e Saúde. Programa de Saúde da 
Família. Promoção à Saúde e Qualidade de Vida. Serviço Social e a Justiça (Aspectos Legais e Encaminhamentos).Serviço 
Social e Saúde. Trabalho com grupos. Trabalho em equipe. Política Nacional de Assistência Social e o processo 
descentralizado e participativo. Sistema Único de Assistência Social (SUAS). Norma operacional básica da Assistência 
Social (NOAS) e o processo de monitoramento dos financiamentos e repasse fundo a fundo. Lei Orgânica da Assistência 
Social (LOAS) e a política pública. Conselho Municipal de Assistência Social. Estatuto do Idoso. Política Nacional Para 
Integração da Pessoa Portadora de Deficiência. Estatuto da Criança e do Adolescente e a definição de políticas e prioridades 
de planos, programas e projetos. Código de Ética da /o Assistente Social. Seguridade Social. Políticas Sociais Públicas. 
 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 
Fundamentos de enfermagem. Semiologia e Semiotécnica: anatomia e fisiologia humanas e suas relações com as práticas 
de enfermagem. Atuação do auxiliar de enfermagem nos procedimentos de assistência ao paciente/cliente nas diversas 
fases do ciclo vital. Fundamentação teórica das práticas de enfermagem. Assistência de enfermagem ao paciente/cliente no 
atendimento às necessidades de: segurança, conforto, higiene, alimentação, nutrição, sono, repouso, movimentação,  
eliminações fisiológicas. Preparo e administração de medicamentos e soluções. Medidas para a prevenção e o controle de 
infecções. Normas e condutas de biossegurança em enfermagem.  Ética e legislação em  
enfermagem - A ética aplicada à enfermagem. Código de ética profissional da enfermagem. Lei do Exercício Profissional da 
Enfermagem. Enfermagem em saúde coletiva – Vigilância epidemiológica: determinantes do processo saúde-doença;  
indicadores de saúde; doenças imunopreveníveis. Atuação do auxiliar de enfermagem nos programas especiais de saúde 
pública: controle de doenças transmissíveis, não transmissíveis e sexualmentetransmissíveis; Ações no Programa Nacional 
de Imunização. Conservação de imunobiológicos. Enfermagem na saúde da criança. Assistência ambulatorial e hospitalar à 
criança nas diferentes fases da vida. Enfermagem na saúde da mulher – A saúde ginecológica: medidas de controle e 
prevenção do câncer de mama e cérvico-uterino; prevenção e controle de DST / Aids. Condutas de enfermagem na 
assistência ao pré-natal, parto, puerpério e planejamento  
familiar.  
 
BIBLIOTECÁRIO 
Noções de organização de estantes e manuseio de livros e material de pesquisa. Catalogação: tipos de catálogos. Tipos de 
fichas. Coletânea de livros públicos, documentos em geral e periódicos. Classificação: Classificação de autor; Classificação 
decimal DEWEY. Formação, Organização e Administração de Bibliotecas: o acervo público. Registro ou tombamento. 
Seleção e aquisição. Pesquisas. Planejamento e reestruturação de arquivos públicos, gerais e periódicos. Setores da 
Administração. Principais atividades das bibliotecas- seleção e aquisição. Registro - preparo dos livros para empréstimo. 
Organização de Arquivos. Automação de Bibliotecas. Preservação do acervo. Normas Técnicas da ABNT. Tratamento da 
Informação (catalogação, classificação e indexação). Estudo de Usuários. Conhecimento dos programas específicos de 
informática usados em bibliotecas. Atendimento ao público. Relações interpessoais. Noções de estrutura organizacional e 
hierarquia. 
 
CHEFE DE CONTROLE INTERNO 
Administração Pública. Poderes e Atos Administrativos. Serviços públicos.Controle da Administração Pública. Licitações e 
Contratos administrativos. Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021. Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Noções de 
Contabilidade. Estrutura conceitual básica da contabilidade. Princípios Fundamentais da contabilidade. Plano de contas. 
Procedimentos básicos de escrituração. Procedimentos contábeis diversos. Depreciação. Amortização. Apuração de 
resultado. Demonstrações Contábeis. Determinação de índices e quocientes e interpretação. Conciliação e análise de contas 
patrimoniais e de resultado. Estrutura e conceitos básicos de contabilidade de custo. 
 
CIRURGIÃO – DENTISTA ENDODONTISTA 
Odontologia Social e Preventiva: Educação em saúde bucal. Epidemiologiaaplicada à odontologia. Níveis de prevenção. 
Métodos preventivos (Flúor, Selantes). Prevenção das doenças bucais. Anatomia: Anatomia dental e análise funcional. 
Anatomia e aplicação clínica. Sistema dental. Anestesia: Farmacologia dos anestésicos locais. Anestésicos locais e controle 
da dor. Complicações dasanestesias locais. Técnicas anestésicas em odontologia. Substância anestésica. Toxicologia. 
Cirurgia: Princípios da cirurgia. Técnica exodônticas. Acidentes e complicações exodônticas. Técnicas cirúrgicas. 
Instrumental. Medicação pré e pós-operatório. Dentística restauradora: Cárie dentária. Princípios de preparo  
cavitário. Materiais protetores do complexo dentina polpa. Restaurações de resina em dentes anteriores e posteriores. 
Adesivos. Amálgama. Cimento ionômero de vidro. Tratamento Restaurador Atraumático (ART). Tratamentos preventivos. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2014.133-2021?OpenDocument
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Técnicas restauradoras minimamente invasivas. Isolamento absoluto.Radiologia oral. Endodontia: Considerações iniciais. 
Topografia da cavidade pulpar. Alterações patológicas no periápice. Tratamento conservador da polpa dental. Abertura 
coronária. Obturação do canal radicular. Apecificação. Reabsorção dentária. Farmacologia e Terapêutica Aplicada à 
Odontologia: Antibióticos. Analgésicos. Atipiréticos. Antiinflamatórios. Hemostáticos. Drogas Ansiolíticas. Endocardite 
bacteriana. 

 
CONTADOR 
Fundamentos da Contabilidade. Estruturação do processo contábil. Estruturação e classificação de grupos patrimoniais do 
ativo e do passivo. Atos e fatos administrativos permutativos modificativos mistos. Exercício econômico. Operações 
contábeis. Balancete e razonete. Demonstrações contábeis. Orçamento Público. Despesa Pública. Procedimentos 
Contábeis Contas, Livros de Escrituração , Relatórios. Procedimentos contábeis básicos de acordo com o método das 
partidas dobradas. Balanço Patrimonial. Variações do patrimônio líquido. Demonstração de resultado. Estática patrimonial. 
 
DENTISTA   
Ética em Odontologia. Índices epidemiológicos específicos em saúde bucal. Biogênese das dentições. Diagnóstico e plano 
de tratamento: anamnese, exame físico, índices de higiene bucal, radiologia, semiologia bucal, exames complementares. 
Materiais restauradores: amálgama, resinas compostas, sistemas adesivos, cimentos de ionômero de vidro. Materiais 
protetores do complexo dentino-pulpar. Métodos preventivos: educação em saúde, tratamento restaurador traumático, 
adequação do meio, selantes, restaurações preventivas, uso de fluoretos em Odontologia. Cariologia: características clínicas 
das lesões de cárie, prevenção, tratamento, prevalência e incidência, microrganismos cariogênicos, diagnóstico da atividade 
de cárie. Inter-relação dentística – periodontia. Controle químico e mecânico do biofilme dentário. Periodontia: gengivite e 
periodontite . Cirurgia Oral menor: exodontias, ulectomia e ulotomia, frenectomia. Odontopediatria. Urgências em 
Odontologia: traumatismos na dentição decídua e permanente; urgências endodônticas e periodontais. Atendimento de 
pacientes com necessidades especiais. Farmacologia e terapêutica em Odontologia: analgésicos, anti-inflamatórios, 
antimicrobianos, sedativos, interações medicamentosas. Anestesiologia: indicações e contra-indicações dos anestésicos 
locais em Odontologia, técnicas de anestesia, doses. 
 
ENFERMEIRO  
Fundamentos de Enfermagem. História da Enfermagem. Semiologia. Semiotécnica. Enfermagem Clínica e Cirúrgica. 
Sistemas: Hematológico; Cardiovascular; Respiratório; Neurológico. Central de Material e Esterilização. Bloco Cirúrgico e 
Sala de Recuperação Pós Anestésica. Infecção Hospitalar. Captação e Transplante de Órgãos. Úlceras de Pressão. 
Enfermagem em Situações de Alta Complexidade e Emergência. Enfermagem na Unidade de Terapia Intensiva. Cirurgias 
de Emergência. Parada Cardíaca e Ressuscitação Neurocardiopulmonar. Procedimentos Cirúrgicos na enfermagem. 
Insuficiência Renal Aguda. Avaliação e Monitorização de Paciente com Distúrbios Metabólicos. Paciente Crítico em Terapia 
Intensiva: Avaliação, monitorização e transporte. Medicamentos e Cálculo de Medicamentos. Exames Diagnósticos e 
Complementares . Interpretação de Exames. Humanização no atendimento em Saúde. Enfermagem em Saúde do Adulto e 
Idoso. Enfermagem em Saúde da Mulher. Reabilitação do Adulto e Idoso e da Pessoa com deficiência. Enfermagem em 
Saúde Coletiva. Políticas Públicas em Saúde. Gerência em Enfermagem. Fundamentos de Administração. Segurança do 
Paciente. SAE- Sistematização da Assistência de Enfermagem. 
 
FARMACÊUTICO BIOQUIMICO  
Farmacologia: mediadores químicos, evolução do conceito de mediação química, receptores farmacológicos, receptores pré 
e pós-sinápticos, interação droga receptor, mensageiro secundário. Farmacocinética: via de administração de drogas, 
absorção, biodisponibilidade, meia-vida das drogas, distribuição, biotransformação, excreção. Farmacodinâmica: 
mecanismo de ação das drogas, interação droga receptor, relação dose-efeito, sinergismo, tipos de antagonismo, eficácia e 
potência de uma droga. Principais grupos de fármacos - Drogas que atuam no sistema nervoso autônomo: agonistas e 
antagonistas colinérgicos; agonistas e antagonistas adrenérgicos. Drogas que atuam no sistema nervoso central: hipnóticos, 
sedativos e ansiolíticos. Drogas anticonvulsivantes; hipnoanalgésicos; drogas antidepressivas; analgésicos e anti-
inflamatórios (esteroidais e não esteroidais); drogas diuréticas; drogas cardiovasculares; anti-hipertensivos, antiarrítmico, 
antineoplásicos. Drogas que atuam no sistema gastrointestinal: fármacos que controlam a acidez gástrica. Fármacos 
utilizados nas afecções do aparelho respiratório. Drogas antiparasitárias: anti-helmínticos. Drogas antimicrobianas e 
antibióticas. Insulina e fármacos hipoglicemiantes orais. Vitaminas hidrossolúveis e lipossolúveis. Interações farmacológicas: 
interação medicamento - medicamento e medicamento-alimento. Análise Farmacêutica. Cálculo de equivalente grama, de 
miliequivalente grama e de miliosmol. Concentração de soluções em molaridade, normalidade, molalidade, peso/peso, 
peso/volume, volume/volume, ppm. Ensaio limite de ferro, metais pesados, cloreto, sulfato e arsênico. Análise volumétrica 
por neutralização, oxiredução, precipitação e complexação. Preparações Farmacêuticas e suas elaborações. Formas 
farmacêuticas sólidas, líquidas de uso oral e parenteral, cremes e pomadas - preparação, vantagens e desvantagens das 
principais vias de administração. Vigilância Sanitária: Legislações relacionadas a farmácias e drogarias . Biossegurança. 
Boas práticas de dispensação e manipulação. Medicamentos de uso controlado. 
 
FISIOTERAPEUTA 
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Fundamentos de fisioterapia. Métodos e técnicas de avaliação, tratamento e procedimentos em fisioterapia.  Provas de 
função muscular, cinesiologia e biomecânica. Técnicas básicas em cinesioterapia motora, manipulações e cinesioterapia 
respiratória .Assistência fisioterapêutica domiciliar.  Equoterapia.  Análise da marcha, técnicas de treinamento em locomoção 
e deambulação. Indicação, contraindicação, técnicas e efeitos fisiológicos da mecanoterapia, hidroterapia, massoterapia, 
eletroterapia, termoterapia superficial e profunda e crioterapia. Prescrição e treinamento de órteses e próteses. Anatomia, 
fisiologia e fisiopatologia, semiologia e procedimentos fisioterápicos. Fisioterapia em traumatologia, ortopedia e reumatologia; 
cardiovascular.  Fisioterapia respiratória, vias aéreas artificiais: indicações da ventilação mecânica, modos de ventilação 
mecânica, desmame da ventilação mecânica.  Avaliação clínica fisioterapêutica. Termoeletrofototerapia. Reabilitação e 
técnicas de reeducação postural.  
 
FONOAUDIÓLOGO 
Desenvolvimento da audição; avaliação da audição; habilitação e reabilitação dos distúrbios da audição; triagem auditiva 
neonatal. Fisiologia da produção vocal; classificação, avaliação e tratamento fonoaudiológico das disfonias.  Avaliação e 
tratamento de indivíduos laringectomizados e traqueostomizados. Desenvolvimento, avaliação e tratamento das funções 
estomatognáticas. Avaliação, diagnóstico e tratamento fonoaudiológico em motricidade orofacial: respirador oral, a 
articulação temporomandibular (disfunção e trauma), paralisia cerebral, disartrias, apraxias distúrbios articulatórios; 
aleitamento materno; paralisia facial. Disfagia orofaríngea neurogênica e mecânica em adultos e crianças. Aquisição, 
desenvolvimento, alterações, avaliação e intervenção fonoaudiológica nas linguagens oral e escrita: desvios fonológicos, 
atrasos de linguagem, distúrbio específico de linguagem, afasias, demências, dislexias e disortografias. Fonoaudiologia e 
Saúde Pública. Fonoaudiologia Hospitalar: atuação fonoaudióloga em UTI e leito adulto e infantil, na unidade neonatal de 
cuidados progressivos e alojamento conjunto. 
 
MÉDICO DERMATOLOGISTA 
Distúrbios das glândulas sebáceas e apócrinas: Acne vulgar e acne cística; Rosácea; Dermatite perioral; Hidradenite 
supurativa; Doença de Fox Fordyce. Eczema/. Dermatite: Dermatite de contato; Dermatite atópica; Liuen simples crônico; 
Prurigo nodular; Dermatite eczematosa disidrótica; eczema numular. Dermatite por autossensibilização. Dermatite  
seborreica. Dermatite asteatótica. Psoríase vulgar; Psoríase pustulosa; Psoríase palmoplantar; Psoríase pustulosa aguda 
generalizada (de von Zumbusch). Eritrodermiapsoriática. Artrite Psoriática. Pitiríase rósea; Pitiríase rubra pilar. Ictiose vulgar 
dominante. Ictiose lamelar. Hiperceratoseepidermolítica. Acanthosisnigricans; Doença de Darier; Doença de Grover; doença 
de Hailey – hailey. Pênfigo. Dermatite herpertiforme. Pioderma gangrenoso. Sindrome de Swett. Granuloma facial. Síndrome 
do eritema nodoso. Síndrome da eritrodermia esfoliativa. Sindrome de Stevens- Johnson. Necrólise epidérmica tóxica Nevo. 
Mancha mongólica. Granuloma piogênico. Tumor glômico; mancha vinho do porto; angioma aracneiforme; lago venoso. 
Angioma em cereja. Angioceratoma. Linfangioma. Cisto epidermoide; cisto triquilêmico; milium. Ceratose seborreica. Nevo 
de Becker. Hiperplasia sebácea. Lipoma. Dermatofibroma. Cicatrizes hipertóficas e queloides. 
 
MEDICO DO TRABALHO 
Conhecimentos básicos de Medicina Clínica. Doenças ocupacionais relacionadas ao trabalho. Acidentes no trabalho ou 
portador de uma doença do trabalho .Reabilitação Profissional – mudança de cargo/função: Toxicologia ocupacional. 
Agentes tóxicos; exposições e vias deintrodução.  Classificação das intoxicações – limites permissíveis para agentes tóxicos 
no ambiente de trabalho. Ergonomia – cargas e solicitações no trabalho – formas de trabalho humano.  Saúde ambiental e 
repercussões na saúde individual e coletiva.  Mapeamento de riscos – ações de saúde: de segurança do trabalho e dos 
agentes funcionais – campanhas de prevenção de saúde; planejamento; implantação e execução de programa. Emissão de 
CAT e de Laudo Médico. Noções de toxicologia ocupacional: toxicocinética e toxicodinâmica. Programa de Prevenção de 
Riscos Ocupacionais. CIPA e Mapa de Riscos. Condutas Administrativas, Éticas e Legais. O ato médico pericial. A 
responsabilidade legal do Médico do Trabalho. 
 
MEDICO NEUROLOGISTA 
Anatomia e Fisiologia do Sistema nervoso Central e periférico. Patologia e Fisiopatologia dos transtornos do Sistema Nervoso 
Central e Periférico. Semiologia neurológica. Grandes categorias das afecções neurológicas: demências e distúrbios da 
atividade cortical superior, comas e outros distúrbios do estado da consciência; distúrbios do movimento; distúrbio do sono. 
Doença cérebro - vascular. Doenças neuromusculares -nervos, músculos e junção mio - neural; doenças tóxicas e 
metabólicas; tumores; doenças desmielinizantes; doenças infecciosas do sistema nervoso; doença neurológica no contexto 
da infecção pelo HIV; epilepsias; hidrocefalias e transtornos do fluxo liquórico; cefaléias; disgenesias do sistema nervoso; 
manifestações neurológicas das doenças sistêmicas; neurologia do trauma e urgências em neurologia. Indicações 
einterpretações da propedêutica armada em neurologia: liquor, neuroimagem, estudos neurofisiológicos – 
eletroencefalograma, eletroneuromiografia e potenciais evocados, medicina nuclear aplicada à neurologia. Políticas de 
saúde no Brasil. 
 
 
MÉDICO PSIQUIATRA 
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Transtornos do Neurodesenvolvimento. Espectro da Esquizofrenia e Outros Transtornos Psicóticos. Transtorno Bipolar e 
Transtornos relacionados. Transtornos Depressivos. Transtornos de Ansiedade. Transtorno Obsessivo-compulsivo e 
Transtornos Relacionados.Transtornos Relacionados a Trauma e a Estressores. Transtornos Dissociativos; Transtorno de 
Sintomas Somáticos e Transtornos Relacionados. Transtornos Alimentares. Transtornos da Eliminação. Transtornos do 
Sono-Vigília. Disfunções Sexuais. Disforia de Gênero. Transtornos Disruptivos, do Controle de Impulsos e da Conduta. 
Transtornos Relacionados a Substâncias e Transtornos Aditivos. Transtornos Neurocognitivos. Transtornos da 
Personalidade; Transtornos Parafílicos. Transtornos do Movimento Induzidos por Medicamentos e Outros Efeitos Adversos 
de Medicamentos. Antidepressivos Heterocíclicos. Antidepressivos inibidores da monoamina oxidase. Antidepressivos 
inibidores seletivos dareceptação da serotonina. Antidepressivos de ação dual. Antipsicóticos Típicos. 
Antipsicóticosatípicos;.Antiparkisonianos. Lítio. Ansiolíticos. Estabilizadores do humor. Benzodiazepínico. 
 
 
MÉDICO VETERINÁRIO 
Doenças Infectocontagiosas em animais. Doenças parasitárias em animais. Soros, vacinas e alérgenos. Exploração 
zootécnica de animais de importância econômica. Técnicas Radiológicas em animais. Ginecologia e Obstetrícia Veterinária. 
Diagnóstico, prevenção e controle de enfermidades em animais. Vigilância sanitária em animais. Epidemiologia e 
bioestatística; Inspeção Industrial e sanitária de produtos de origem animal. Regulamento técnico e procedimentos da 
inspeção animal. Defesa Animal: diagnóstico, prevenção e controle. Análises microbiológicas em produtos de origem animal 
e de alimentos para animais. Doenças produzidas por fungos: aspectos etiológicos, epidemiológicos, patogenia, sinais 
clínicos, patologia, diagnóstico, profilaxia, controle e tratamento das principais micoses superficiais, subcutâneas e profundas 
que afetam os animais domésticos. Principais intoxicações em Medicina Veterinária: plantas tóxicas e mico toxicoses. 
Alergologia veterinária 
 
NUTRICIONISTA  
Nutrição humana: macro e micronutrientes que compõe a alimentação humana: propriedades, funções e fontes alimentares. 
Valor nutricional dos alimentos e utilização pelo organismo humano.  Necessidades e recomendações nutricionais de 
crianças do nascimento a adolescência.  Aleitamento materno.  Técnica dietética: Métodos e técnicas de seleção, 
manipulação, pré preparo, cocção, conservação e armazenamento dos alimentos. Conhecimento das características físicas, 
químicas, biológicas, sensoriais, nutricionais dos grupos alimentares: ovos, laticínios, carnes, leguminosas, cereais, massas 
e pães, vegetais folhosos e legumes, frutas, óleos, gorduras e açúcares. Planejamento e custos de cardápios e preparações.  
Microbiologia dos alimentos: fontes de contaminação nos alimentos. Microrganismos indicadores de condições higiênico-
sanitárias dos alimentos. Controle de microrganismos patogênicos em alimentos. Alterações físicas, químicas e biológicas 
dos alimentos. Doenças veiculadas por alimentos de origem microbiana. Conservação dos alimentos.  Higiene dos alimentos 
controle higiênico sanitário e tecnológico de alimentos. Legislação Sanitária de alimentos. Boas práticas de fabricação e de 
prestação de serviços na área de alimentação e análise de perigo e pontos críticos de controle. Unidade de Alimentação e 
Nutrição (UAN) . Administração no Gerenciamento de uma UAN. Planejamento físico e funcional de UAN. Gestão de recursos 
materiais de uma UAN. Gestão de higiene pessoal, ambiental dos equipamentos, e na operação de uma UAN e segurança 
no trabalho. Avaliação Nutricional: Avaliação do estado nutricional: indicadores antropométricos, clínicos, bioquímicos e de 
consumo alimentar para coletividades. Fisiopatologia da Nutrição: Doenças endócrino-metabólicas.  Alergias e intolerâncias 
alimentares. Doenças com indicação de alimentação especial. Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional 
(CONSEA). Nutrição oral, enteral e parenteral. 
 
PSICÓLOGO  
A clínica gestáltica: relação terapêutica e compreensão diagnóstica.  A base dialógica em psicoterapia. Psicanálise: 
Fundamentos da clínica psicanalítica. Conceitos fundamentais da psicanálise. Freud e a teoria da sexualidade. Freud e o 
processo civilizatório; Fundamentos da Terapia Cognitivo-Comportamental. Modelo comportamental: condicionamentos 
clássico e operante e análise funcional do comportamento. Modelo cognitivo: apresentação do funcionamento cognitivo, 
processamento cognitivo e distorções cognitivas. Esquemas e sistemas de crenças, conceitualização cognitiva e 
metacognição. Transtornos afetivos, de ansiedade e de estresse, transtornos de personalidade. Psicopatologia: 
sintomatologia, síndromes , diagnóstico, avaliação, natureza e causa dos distúrbios mentais, neurose, psicose e perversão. 
Desenvolvimento psicólogo da Criança (infância e Adolescência). Ludoterapia. Diagnostico Psicológico: conceito e objetivo.  
Teoria psicodinâmica. Psicologia clínica. Dinâmica do funcionamento psíquico, história individual.  Motivo inconscientes, o 
papel do desejo, o papel do outro; transferência, repressão, resistência; mecanismo de defesa. Psicoterapia com Grupos; 
conflitos intragrupais, sua dinâmica e importância. Psicologia humanista existencial e fenomenológica social e 
organizacional. O psicólogo na escola, acompanhamento escolar, dificuldade na aprendizagem, a escola e a 
criança/adolescente. Processo de psicodiagnóstico, entrevistas com os pais e as crianças, avaliação e atendimento da 
criança e do adolescente. O desenvolvimento humano.  Determinantes biológicos e socioculturais de comportamento: 
síndromes genéticas, gestação, parto, puerpério, interação mãe-bebê. 
 
TERAPEUTA OCUPACIONAL  
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Terapia Ocupacional nos Serviços de Proteção Social Especial do SUAS, Dinâmica de Terapia Ocupacional na Assistência 
Comunitária e nos grupos populares. O papel do terapeuta ocupacional na equipe interdisciplinar no processo de prevenção 
primária e seus programas de ação. A comunidade e a abordagem sociocultural na Terapia Ocupacional nesse processo. A 
criança, o adolescente e o idoso. Marginalização e a atuação do terapeuta ocupacional. Análise de atividades profissionais 
para detecção e encaminhamento de doenças ocupacionais. Atuação do terapeuta ocupacional nas creches e a estimulação 
essencial como medida preventiva. Intervenção da Terapia Ocupacional. Terapia Ocupacional no Campo Social. Terapia 
Ocupacional em Saúde do Trabalhador. Terapia Ocupacional e Deficiência Mental. Terapia Ocupacional e Reabilitação 
Física: abordagens terapêuticas neuromotoras e ortopédicas. Terapia Ocupacional no contexto hospitalar. Terapia 
Ocupacional aplicada a gerontologia e geriatria. Papel do terapeuta ocupacional na equipe interdisciplinar em Saúde Mental. 
Código de Ética Profissional do Terapeuta Ocupacional. Fundamentos históricos e epistemológicos da Terapia Ocupacional. 
Tratamento da coordenação (causas de incoordenação). Tipos de preensão; Mobilização das articulações, causas de rigidez 
articular, finalidades do tratamento, lesões articuladas, contraturas e aderências, determinação da mobilidade articular. 
Análise de Atividades e Recursos Terapêuticos. Bases Conceituais das Terapias pelo Movimento, Neuroevolutivos, 
Neurofisiológicos e Biomecânico, Psicocorporais e Cinesioterápicos.. Estrutura Anatofisiológica, Cinesiológica e Psíquica do 
Ser humano. 
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ANEXO III 

 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE OSVALDO CRUZ- SP – CONCURSO PÚBLICO 001/2021 

 

DATAS EVENTOS 

22/11/2021 Publicação do edital do CONCURSO PÚBLICO 

23/11/2021 a 19/12/2021 
Período para realizar a inscrição via internet no site da organizadora, nos termos 

deste Edital 

23/11/2021 a 19/12/2021 
Período para realizar a inscrição na qualidade de Deficiente e Lactante, nos 

termos deste Edital 

Até 20/12/2021 Data limite para realizar o pagamento da taxa de inscrição 

22/12/2021 
Publicação das inscrições homologadas (deferidas e indeferidas), inclusive às 

referentes à condição de Deficiente e Lactante 

23/12/2021 a 24/12/2021 Prazo para recurso referente à homologação das inscrições 

11/01/2022 
Publicação do edital de convocação para a Prova Objetiva/Divulgação do 

resultado dos recursos referentes à homologação das inscrições 

16/01/2022 Realização da Prova Escrita Objetiva 

17/01/2022 Divulgação do gabarito preliminar da Prova Objetiva 

18/01/2022e 19/01/2022 Prazo para recurso contra o gabarito preliminar. 

25/01/2022 
Publicação da classificação preliminar da Prova Objetiva de Títulos, e divulgação 

do gabarito oficial 

26/01/2022e 27/01/2022 Prazo para recurso contra a classificação preliminar 

28/01/2022 
Publicação do edital de convocação para a Prova Prática/Divulgação do 

resultado dos recursos referentes à classificação preliminar 

30/01/2022 Realização da Prova Prática 

01/02/2022 Publicação da classificação da Prova Prática 

02/02/2022 a 03/02/2022 Prazo para recurso contra a Prova Prática 

07/02/2022 
Divulgação da Classificação Final e respostas dos recursos/Homologação do 

CONCURSO PÚBLICO 


