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RETIFICAÇÃO 

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2022 
 
 

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE RINCÃO, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, 

juntamente com o Comissão de Fiscalização e Acompanhamento de Processo Seletivo e Concurso 

Público, TORNA PÚBLICO A RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA do Concurso Público de 

Provas, de Títulos e Prova Prática, para não haver prejuízos aos candidatos inscritos no presente concurso 

na seguinte conformidade:  

1. Altera o Capitulo 3 – Das Inscrições: 

1.1. Ficam prorrogados o período de inscrição item 3.2 do Edital do Concurso 

Público 001/2022, conforme abaixo especificado. 

3.2. As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, 

pela empresa ARRIMO CONTÁBIL EIRELI ME no endereço eletrônico 

www.arrimoconcursos.com.br, DAS 17:00H DO DIA 24 DE JUNHO DE 

2022 ÀS 18:00H DO DIA 05 DE AGOSTO DE 2022; 

2. Fica alterado o ANEXO II – DO CRONOGRAMA conforme ANEXO I desde Edital. 

3. A relação dos candidatos que tiveram o seu pedido de isenção deferido será divulgada na 

data provável de 03 de agosto de 2022, no endereço eletrônico 

https://portal.arrimoconcursos.com.br/edital/ver/11 e no Diário Oficial do Município.  Os candidatos 

que tiverem seus pedidos de isenção indeferidos deverão, para efetivar a sua inscrição no 

concurso, acessar o endereço eletrônico https://portal.arrimoconcursos.com.br/edital/ver/11 e 

emitir o boleto, por meio da página de acompanhamento, para pagamento até o dia 5 de agosto 

de 2022, conforme procedimentos descritos neste edital. 

4. Altera-se o item 7.11 do Capítulo 7 – Da Lactante, em atendimento a lei nº 13.872, de 17 de 

setembro de 2019. 

Onde se Lê: 
 
7.11. Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata. 

 
Leia-se  
7.11. A mãe terá o direito de proceder à amamentação a cada intervalo de 2 
(duas) horas, por até 30 (trinta) minutos, por filho. 

7.11.1 – O tempo despendido na amamentação será compensado 
durante a realização da prova, em igual período. ” 
 
 

5. Altera o quadro do Ensino fundamental contida no item 8.5 do Capítulo 8 do Edital estando 

descrito conforme abaixo: 
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ENSINO FUNDAMENTAL 

CARGOS 
TIPO DE PROVA 

CONTEÚDO 
Nº DE 

QUESTÕES 

Almoxarife, Ajudante Geral, Coletor de Lixo, 
Motorista 

1ª FASE 
PROVA 

OBJETIVA 

Português 15 

Matemática 5 

Conhecimento 
Específico 
e Gerais 

20 

Motorista 
2ª FASE 

PROVA 
PRÁTICA 

DEMONSTRAÇÃO PRÁTICA 

Coletor de Lixo 
Ajudante Geral  

PROVA 
PRÁTICA 

TESTE DE APTIDÃO FISICA - 
TAF 

 

6. Com base na Lei Municipal 2438/2022, que alterou as descrições sumárias do cargo de 

Médico Veterinário. Fica alterado o anexo VI – Das Atribuições do Cargo conforme descrito no 

ANEXO II deste edital de retificação. 

7. Os Extratos de todas as publicações relativas ao presente  CONCURSO PÚBLICO, até a 

homologação do  mesmo serão realizadas oficialmente no jornal oficial do município e também 

nos seguintes endereços eletrônico www.rincão.sp.gov.br e www.arrimoconcursos.com.br. As 

publicações na íntegra serão disponibilizadas em caráter informativo nos endereços eletrônicos 

acima citados e afixadas no Quadro de Avisos da PREFEITURA MUNICIPAL DE RINCÃO 

localizada na Rua 21 de Novembro, 491 – Centro, 14830-000 / PABX (16) 3395-9100, sendo de 

inteira responsabilidade dos candidatos o acompanhamento  de todas as publicações. 

8. Todos os questionamentos ou esclarecimentos relacionados ao  presente  Edital  deverão  ser 

encaminhados via site www.arrimoconcursos.com.br  ou solicitados ao e-mail 

arrimoconcursos@gmail.com . 

9. Ratifica-se as demais disposições do Concurso Público 01/2022, as quais permanecem 

inalteradas. 

E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar desconhecimento, é 

expedido o presente Edital de Retificação. 

 

 

 
 

RINCÃO/SP,  28 DE JULHO DE 2022. 

 
 
 

BRAZ RODRIGUES 
Prefeito Municipal 
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ANEXO I 

DO CRONOGRAMA 

DATAS FASES DO CONCURSO PÚBLICO 

23 junho de 2022 PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA CONCURSO PÚBLICO 

24 de junho a 05 de 

agosto 2022 

PERÍODO DE INSCRIÇÃO PELA INTERNET NO SITE  

(www.arrimoconcursos.com.br) 

05 de agosto de 2022 Vencimento do boleto para pagamento da taxa de inscrição.  

08 de agosto de 2022 
Divulgação dos Deferimentos, Indeferimentos e Homologação das Inscrições nos 

sites do ARRIMO CONCURSOS e da PREFEITURA MUNICIPIO DE RINCÃO/SP.  

09 a 10 de agosto de 2022 Prazo recursal contra o Indeferimento e Homologação das Inscrições  

12 de agosto de 2022 

Publicação do Extrato do Edital de Homologação Final das Inscrições e 

Convocação para as Provas Objetivas na Imprensa Oficial e disponibilização do 

Edital na íntegra nos sites do ARRIMO CONCURSOS e da PREFEITURA.  

04 de setembro de 

2022 
APLICAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS E DE TÍTULOS.  

05 de setembro de 2022 
Divulgação dos Gabaritos das Provas Objetivas, nos sites do ARRIMO 
CONCURSOS e da PREFEITURA MUNICIPIO DE RINCÃO/SP. 

06 a 07 de setembro de 
2022 

Prazo recursal referente a publicação dos Gabaritos das Provas Objetivas 

08 e 09 de setembro de 
2022 

   Resultado da análise dos recursos interpostos por ocasião da Aplicação e 
divulgação dos Gabaritos das Provas Objetivas na Área Restrita dos candidatos no 
site do ARRIMO CONCURSOS; 

13 de setembro de 2022 
Resultado Provisório das Provas Objetivas e de Títulos nos sites do ARRIMO 
CONCURSOS e da PREFEITURA MUNICIPIO DE RINCÃO/SP. 

14 de setembro a 15 de 
setembro 

Prazo recursal referente a publicação do Resultado Provisório das Provas Objetivas 
e de Títulos, através do site do ARRIMO CONCURSOS. 

16 de setembro de 2022 
Resultado da análise dos recursos interpostos por ocasião do Resultado Provisório 
na Área Restrita dos candidatos no site do ARRIMO CONCURSOS; 

19 de setembro de 2022 Edital de Convocação para as Provas Práticas 

25 de setembro de 2022 APLICAÇÃO DA PROVA PRÁTICA / TESTE DE APTIDÃO FÍSICA 

26 de setembro de 2022 Resultado Provisório da Prova Prática 

27 de setembro de 2022 
Prazo recursal referente a publicação do Resultado Provisório das Provas Práticas 

através do site do ARRIMO CONCURSOS. 

30 de setembro de 2022 
Resultado Final da Prova Objetiva e de Títulos, na Imprensa Oficial do 
Município e divulgação nos sites do ARRIMO CONCURSOS e da PREFEITURA 
MUNICIPIO DE RINCÃO/SP. 

30 de setembro de 2022 
Publicação do Edital de Homologação do Resultado Final, na Imprensa Oficial 
do Município e divulgação nos sites do ARRIMO CONCURSOS e da PREFEITURA 
MUNICIPIO DE RINCÃO/SP. 

 O prazo se refere a um cronograma estipulado, podendo sofrer alterações caso necessário. 
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ANEXO II 

CARGO MÉDICO VETERINÁRIO 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA:  
Realizar inspeção sanitária e controle de qualidade de produtos de origem animal e de estabelecimentos 
que comercializam com gêneros alimentares e similares. Realizar tratamento clínico e cirúrgico de 
pequenos e grandes animais, orientar a população quanto à prevenção e combate de moléstias 
infectocontagiosas e parasitárias de animais, através da difusão e aplicação de métodos profiláticos e 
terapêuticos, planejar e desenvolver campanhas e serviços de fomento e assistência técnica à criação de 
animais e à saúde pública, em âmbito municipal, valendo-se de levantamentos de necessidades e do 
aproveitamento dos recursos existentes; proceder a profilaxia, diagnóstico e tratamento de doenças dos 
animais, realizando exames clínicos e de laboratório, para assegurar a sanidade individual e coletiva 
desses animais e estabelecer a terapêutica adequada, realização dos procedimentos cirúrgicos a que 
compete o município de acordo com seus programas existentes ou que possa vir a ser instituído; promover 
o controle sanitário da reprodução animal destinada à indústria e a comercialização no Município, 
realizando exames clínicos, anatomopatológicos, laboratoriais ante e pós-morte, para proteger a saúde 
individual e coletiva da população; promover e realizar a fiscalização sanitária de competência da 
Vigilância Sanitária - VISA nos locais de produção, manipulação, armazenamento e comercialização dos 
produtos de origem animal, bem como de sua qualidade, determinando visita in loco, para fazer cumprir a 
legislação pertinente; fiscalizar os serviços veterinários de competência da VISA, bem como de outros 
estabelecimentos de saúde e de interesse da saúde no âmbito da VISA. orientar empresas ou pequenos 
comerciantes quanto ao preparo tecnológico dos alimentos de origem animal, elaborando e executando 
projetos para assegurar maior lucratividade e melhor qualidade dos alimentos; proceder ao controle das 
zoonoses, efetuando levantamentos de dados, avaliação epidemiológica e pesquisas, para possibilitar a 
profilaxia de doenças; participar da elaboração e coordenação de programas de combate e controle de 
vetores roedores da raiva animal; fazer pesquisas no campo da biologia aplicada à veterinária, realizando 
estudos, experimentos, estatísticas, avaliação de campo e laboratório, para possibilitar o maior 
desenvolvimento tecnológico da ciência veterinária; treinar os servidores municipais envolvidos nas 
atividades relacionadas com fiscalização sanitária, bem como supervisionar a execução de tarefas 
realizadas relacionadas aos produtos de origem animal no âmbito da VISA; elaborar pareceres, informes 
técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para 
implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; participar das 
atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de atuação; participar das 
atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou 
ministrando aulas e palestras, afim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos 
em sua área de atuação; participar de grupos de trabalho e/ou reuniões nas comunidades 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, planos e programas de trabalho afetos 
ao Município; realizar outras atribuições compatíveis com as exigências de sua categoria profissional; 
efetuar exames veterinários, estabelecendo diagnósticos, prescrevendo medicamentos e outras formas de 
tratamento para os diversos tipos de lesões, enfermidades e transtornos do organismo animal; realizar 
exames clínicos e de laboratório, para estabelecer o diagnóstico e o tratamento adequado; executar 
programas de reprodução e inseminação artificial; desenvolver e executar programas de nutrição animal, 
formulando e balanceando as rações, para prevenir doenças carenciais; aplicar anestésicos e vacinas em 
animais; fiscalizar e orientar locais de produção, armazenamento e comercialização de produtos de origem 
animal; manter a vigilância epidemiológica de doenças transmissíveis, controle de vetores e roedores, 
profilaxia da raiva, vigilância e controle das zoonoses, (incluindo acidentes por animais peçonhentos); 
realizar controle sanitário de rebanhos (brucelose, aftose, etc.); prestar assessoramento quanto à 
necessidade de alimentação e habitat dos animais e demais espécies zoológicas; prestar orientação 
técnica em palestrar e cursos; executar outras tarefas correlatas. 
 
DESEMPENHO PROFISSIONAL:  
São atribuições do médico veterinário: 1. Participar de equipe multiprofissional constituintes do NASF 
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(Núcleo de Apoio à Saúde da Família); 2. Conduzir investigação epidemiológica e implementação de 
medidas de combate/controle de acidentes com animais peçonhentos; 3. Elaborar e desenvolver modelos 
de planilhas para cadastro dos produtores rurais, suas propriedades, equipamentos e bens semoventes, 
nos diferentes programas relacionados à Medicina Veterinária; 4. Realizar inspeção industrial e sanitária 
de Produtos de Origem Animal comestíveis e não comestíveis (SIM), assim como dos estabelecimentos 
instalados no Município que produzam matéria prima, abatam, manipulem, beneficiem, transformem, 
industrializem, fracionem, preparem, transportem, industrializem, acondicionem ou embale produtos de 
origem animal, adicionados ou não de produtos vegetais, suscetíveis de comercialização exclusiva no 
município; 
5. Participar da equipe multiprofissional de investigação epidemiológica de surtos de doenças transmitidas 
por alimentos, controlando focos epidêmicos e orientando os serviços que manipulam produtos 
alimentícios, com vistas à redução da morbimortalidade/mortalidade, causada por tais doenças. 
6. Participar das comissões de controle sanitário dos alimentos, zoonoses, pragas e vetores, infecção 
hospitalar, saúde do trabalhador, vigilância ambiental, vigilância sanitária e vigilância epidemiológica. 
7. Participar de equipe multiprofissional na investigação de Saúde do Trabalhador nas áreas afins de sua 
profissão (abatedouros, frigoríficos, biotérios, zoológicos, entre outras). 
8. Fiscalizar e orientar empresas alimentícias quanto a segurança alimentar, conforme a legislação vigente. 
9. Instaurar processo administrativo sanitário relacionado ao comércio e distribuição de alimentos, 
produção e indústria de produtos, zoonoses, animais peçonhentos e sinantrópicos. 
10. Promover a educação em saúde à população em geral e a grupos específicos, quanto à 
industrialização, comercialização e consumo de alimentos, bem como controle e profilaxia de zoonoses 
para prevenir doenças. 
11. Analisar, registrar, cadastrar (comunicar início de fabricação) de estabelecimentos e produtos 
alimentícios no âmbito do município. 
12. Proceder a coleta para análise laboratorial de espécimes e amostras de alimentos, bebidas e 
embalagens, apoiando os programas de zoonoses, higiene e controle de alimentos. 
13. Planejar, desenvolver e executar campanhas e serviços de fomento e assistência técnica à criação de 
animais e à saúde pública, em âmbito municipal, valendo-se de levantamentos de necessidades e do 
aproveitamento dos recursos existentes. 
14. Colaborar na defesa da fauna, especialmente o controle da exploração das espécies silvestres, bem 
como de seus produtos. 
15. Instaurar processo administrativo ambiental. 
16. Coordenar e prestar assistência técnica, sanitária e nutricional a animais; supervisionar e realizar 
inspeção, sob o ponto de vista sanitário, tecnológico e de segurança, nas Unidades de Vigilância em 
Zoonoses - UVZ, nos Centros de Acolhimento e Abrigo para Animais (de produção, domésticos e 
silvestres) e zoológicos de responsabilidade municipal. 
17. Auxiliar na elaboração de projetos de leis, decretos, resoluções, instruções normativas e 
regulamentações, e demais legislações, no âmbito de sua competência. 
18. Auxiliar no desenvolvimento de ações para fomentar o associativismo e o cooperativismo. 
19. Desenvolver investigação epidemiológica e implementação de medidas de combate/controle de 
doenças de notificação epidemiológica obrigatória e compulsória relacionadas a zoonoses, 
antropozoonoses, animais sinantrópicos e vetores. 
20. Elaborar, coordenar, assessorar e executar programas para o combate e controle de vetores e fauna 
sinantrópica; controlar e combater pragas e vetores em áreas urbanas, peri-urbanas e rurais. 
21. Avaliar e dar parecer de projetos técnicos, memorial descritivo e fluxogramas relacionados à produção 
e manipulação de alimentos. 
22. Realizar eutanásia1 nos casos de risco à saúde humana e/ ou investigação epidemiológica de 
zoonoses e antropozoonoses. 
23. Promover a educação ambiental. 
24. Avaliar condições de bem-estar animal. 
25. Atuar na direção dos segmentos da administração pública relacionados às ciências veterinárias. 
26. Participar de análises e avaliação de riscos ambientais. 
27. Elaborar, desenvolver e executar estratégias, de controle populacional e bem-estar animal, visando 
reduzir a incidência e a prevalência de zoonoses, agravo à saúde e ao meio ambiente; promover ações 
com outras secretarias municipais. 
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28. Auxiliar nas pesquisas no campo da biologia e da etologia 
29. Participar na formulação de políticas públicas. 
30. Elaborar, desenvolver e participar na promoção de eventos, material didático e técnico, ministrando 
cursos e palestras com a finalidade de informar o munícipe sobre as medidas de controle 
sanitário/epidemiológico/ambiental, bem como representação de órgãos públicos e entidades privadas, 
junto aos mesmos. 
31. Proceder a vigilância de zoonoses, organizando e executando campanhas de vacinação (dos 
programas federais, estaduais e municipais), coleta de material biológico para diagnóstico de doenças de 
interesse em saúde e para controle de programas federais, estaduais e municipais; notificar doenças de 
interesse animal, efetuando levantamento de dados, avaliação sanitária/epidemiológica e pesquisas, para 
possibilitar o controle sanitário da população animal. 

 

PSICÓLOGO 

Estuda, pesquisa e avalia o desenvolvimento emocional e os processos mentais e sociais de indivíduos, 
grupos e instituições, com a finalidade de análise, tratamento, orientação e educação; diagnostica e avalia 
questões emocionais, mentais e sociais, elucidando conflitos e acompanhando o usuário durante o 
processo de tratamento ou cura; investiga os fatores inconscientes do comportamento individual e grupal, 
tornando-os conscientes e desenvolve pesquisas experimentais, teóricas e clínica. Coordena equipes e 
atividades da área e afins. 


