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PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA, Prefeito do Município de Nova Odessa,
torna público que se acha aberto Pregão Eletrônico nº. 62/PE/2018, que será realizado
no dia 25/10/2018 através da Bolsa Brasileira de Mercadorias, www.bbmnetlicitacoes.
com.br, acesso ao sistema licitação pública, e tem por objeto: Registro de preços para
futuras e eventuais aquisições de material de limpeza para Secretaria de Saúde com
cota reservada para microempresa, empresa de pequeno porte e micro empreendedor
individual. Informações poderão ser obtidas através do telefone (19) 3476.8602. O
edital estará disponível para download no site da Bolsa Brasileira de Mercadorias,
www.bbmnetlicitacoes.com.br, e no site da prefeitura no seguinte link de acesso:
http://www.novaodessa.sp.gov.br/Licitacoes.aspx.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS A PARTIR DO DIA: 11/10/2018 às 14h.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 25/10/2018, às 08h30min.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 25/10/2018, às 10h.
Nova Odessa, 10 de outubro de 2018

DIRETORIA DE SUPRIMENTOS

EDITAL DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Edital: 37/PE/2018. Processo Administrativo: 6884/2018.

Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de medicamentos para a
farmácia hospitalar com cota reservada para microempresa, empresa de pequeno porte
e micro empreendedor individual. Modalidade: Pregão Eletrônico. Proponentes: 14.
Processo homologado pela autoridade competente e objeto adjudicado em favor da
seguinte empresa: os itens 04, 60, 81, 95, 125, 131, 149, 158 e 180 objeto deste pregão
em favor da empresa Inovamed Comércio de Medicamentos Ltda; os itens 05, 15, 38,
46, 59, 78, 90, 92, 102, 103, 107, 112, 117, 120, 121, 123, 142, 151 e 152 objeto deste
pregão em favor da empresa DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda;
os itens 06, 61, 69, 72, 96, 101, 115, 159, 161, 166 e 168 objeto deste pregão em favor
da empresa Cirúrgica São José Ltda; os itens 07, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 42, 55, 62,
73, 75, 87, 99, 122, 124, 155, 170, 172, 175, 184 e 186 objeto deste pregão em favor
da empresa Cristalia Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda; os itens 08, 09, 11, 16,
18, 27, 28, 34, 37, 53, 65, 70, 71, 109, 114, 118, 132, 134, 147, 148, 164, 176 e 185
objeto deste pregão em favor da empresa Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos
Ltda; os itens 12, 32, 33 e 94 objeto deste pregão em favor da empresa Vital Hospitalar
Comercial Ltda; os itens 13, 19, 31, 39, 41, 64, 79, 88, 89, 93, 105, 106, 110, 111, 119,
126, 139 e 179 objeto deste pregão em favor da empresa Exemplarmed Comércio de
Produtos Hospitalares Ltda ME; os itens 26, 40, 44, 47, 63 e 68 objeto deste pregão
em favor da empresa H Medic Distribuidora de Medicamentos Ltda EPP; o item
30 e 135 objeto deste pregão em favor da empresa Med Center Comercial Ltda; o
item 36 objeto deste pregão em favor da empresa Aglon Comércio e Representações
Ltda; os itens 50, 51 e 173 objeto deste pregão em favor da empresa CM Hospitalar
Ltda; os itens 80, 113 e 171 objeto deste pregão em favor da empresa União Química
Farmacêutica Nacional SA; os itens 100, 129 e 167 objeto deste pregão em favor
da empresa 3Med Distribuidora de Medicamentos Ltda ME. Data da homologação e
adjudicação: 08/10/2018.
Nova Odessa, 10 de outubro de 2018

JULIO CESAR CAMARGO
Secretário de Administração

EDITAL DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Edital: 48/PE/2018. Processo Administrativo: 8972/2018.

Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de computadores com
cota reservada para microempresa, empresa de pequeno porte e micro empreendedor
individual. Modalidade: Pregão Eletrônico. Proponentes: 01. Processo homologado
pela autoridade competente e objeto adjudicado em favor da seguinte empresa: o item
01 objeto deste pregão em favor da empresa Creative Informática Ltda EPP. Data da
homologação e adjudicação: 05/10/2018.
Nova Odessa, 10 de outubro de 2018

JULIO CESAR CAMARGO
Secretário de Administração

EDITAL DE REVOGAÇÃO

Edital: 25/PP/2018. Processo: 8002/2018.

Objeto: contratação de empresa especializada para prestação de serviços de
manutenção preventiva e corretiva nos veículos automotores pesados da frota deste
município, compreendendo serviços mecânicos, elétricos/eletrônicos, troca de
lubrificantes, fluídos de freio e filtros, com fornecimento de peças, materiais e mão de
obra e molejo. Modalidade: Pregão Presencial. Proponentes: 03. Decisão: Licitação
revogada, tendo em vista decisão constante de fls. 332/333, dos autos do processo
8002/2018
Nova Odessa, 09 de outubro de 2018

JULIO CESAR CAMARGO
Secretário de Administração

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo nº 11151/2018.

Ratificando nos termos do Artigo 26 da Lei nº 8.666/93 o ato do Secretário de Meio
Ambiente, Parque e Jardins, nos termos do Decreto de número 3.500, de 13 de janeiro
de 2016, que dispensou nos termos do Artigo 24, inciso IV da Lei Federal nº 8.666/93,
a contratação da empresa VSM Santa Maria Eireli para aquisição de alimentos
hortifrutigranjeiros para animais do parque ecológico "Bosque Izidoro Bordon", no
valor total de R$ 37.342,00.
Nova Odessa, 09 de outubro de 2018

EDSON BARROS DE SOUZA

Secretário de Meio Ambiente, Parque e Jardins

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato: 071/2018.

Contratante: Município de Nova Odessa. Processo Administrativo: 11292/2018.
Contratada: Cia Paulista de Força e Luz. Valor global: R$ 1.884.000,00. Assinatura:
04/10/2018. Vigência: 12 meses. Objeto: Contratação de empresa para prestação e
utilização do serviço público de energia elétrica entre a distribuidora e o consumidor,
de acordo com as Condições Gerais de Fornecimento de Energia Elétrica e demais
regulamentos expedidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL.
Modalidade: Dispensa Artigo 24, Inciso XXII da Lei Federal n° 8.666/93.
Nova Odessa, 04 de outubro de 2018

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
PUBLICAÇÃO DE LICENÇA PRÊMIO
Considerando os elementos constantes no PMNO n.º 6.687/17, BENJAMIM BILL
VIEIRA DE SOUZA - Prefeito Municipal RESOLVE: Autorizar a servidora MARIA
PAULINA DAS GRAÇAS OLIVEIRA SANTOS matrícula 1331 R.G. 20.448.226-4,
a usufruir Licença Premio em descanso por 90 (noventa) dias de 02 de maio a 01 de
junho de 2019, de 01 a 30 de agosto de 2019 de 2019 e de 04 de novembro a 03 de
dezembro de 2019, obedecendo o que dispõe a Legislação em vigor.
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

PUBLICAÇÃO DE LICENÇA PRÊMIO
Considerando os elementos constantes no PMNO n.º 10.448/14, BENJAMIM BILL
VIEIRA DE SOUZA - Prefeito Municipal RESOLVE: Autorizar o servidor ANDRE
AGNALDO GATTI GIUDICE matrícula 2078 R.G. 13.763.272, a usufruir Licença
Premio em descanso por 30 (trinta) dias de 15 de outubro a 13 de novembro de 2018,
obedecendo o que dispõe a Legislação em vigor.
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

PUBLICAÇÃO DE LICENÇA PRÊMIO
Considerando os elementos constantes no PMNO n.º 3.609/2012, BENJAMIM BILL
VIEIRA DE SOUZA - Prefeito Municipal RESOLVE: Autorizar a servidora SUELIS
REGINA DOMINGUES ESTINA matrícula 1451 R.G. 26.217.478-9, a usufruir
Licença Premio em descanso por 30 (trinta) dias de 08 de outubro a 06 de novembro
de 2018, obedecendo o que dispõe a Legislação em vigor.
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA
CONCURSO PÚBLICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA/SP - CONCURSO
PÚBLICO 01/2018

O Prefeito do Município de Nova Odessa, Estado de São Paulo, no uso das atribuições
que lhe são conferidas pela legislação em vigor, torna público a abertura das inscrições
e estabelece normas para a realização do Concurso Público, para provimento de
empregos do quadro permanente de servidores.
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1.O Concurso Público realizar-se-á sob a responsabilidade da METROCAPITAL,
obedecidas as normas deste Edital, seus anexos e eventuais retificações.
1.2.O Concurso destina-se ao preenchimento das vagas indicadas nos itens 2.1. e das
que vierem a surgir a partir da publicação deste Edital, de acordo com a disponibilidade
orçamentária, relativas aos empregos constantes no Capítulo 2 deste Edital, obedecida
a ordem classificatória, durante o prazo de validade previsto neste Edital.
1.3.O Concurso Público terá validade de 2 (dois) anos, a contar da data da publicação
da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período, a
critério do PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA.
1.4.Os candidatos nomeados estarão subordinados às normas Constitucionais
aplicáveis, a Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, Leis Complementares do
Município, alterações posteriores, bem como às demais normas vigentes.
1.5.A descrição das atribuições básicas dos empregos consta do Anexo I deste Edital.
1.6.O conteúdo programático consta do Anexo II deste Edital.
1.7.Todos os questionamentos relacionados ao presente Edital deverão ser
encaminhados ao Serviço de Atendimento ao Candidato - SAC da METROCAPITAL
por meio do Fale Conosco (e-mail) no endereço eletrônico www.metrocapital.com.
br ou pelo telefone (019) 3834-2333, de segunda a sexta-feira, úteis, das 09 às 17
horas (horário de Brasília).
1.8.A inscrição do candidato implicará a concordância plena e integral com os termos
deste Edital.

ENSINO MÉDIO / TÉCNICO COMPLETO
INSCRIÇÃO R$ 59,84

VALOR DA

Benefícios: Cartão Alimentação no valor de R$ 460,00 + Vale Transporte***
Carga
V.
Vencimento
Emprego
Vagas
Horária
Requisitos
Def.*
Base
Semanal**
Ensino Médio
Completo +
Curso Técnico
01 +
Auxiliar de Farmácia
R$ 1.442,99
40 h
em Farmácia +
CR
Registro no
Conselho de
Classe.
Ensino Superior
Completo em
Pedagogia
Educador de
05 +
(Licenciatura
Desenvolvimento
R$ 1.710,65
32 h
CR
Plena) ou
Infantil
Ensino Médio
com habilitação
Magistério.
Escriturário

01 +
CR

-

R$ 1.508,73

40 h

Professor de
Educação Básica I PEB I

14 +
CR

-

R$ 2.505,97

30 h

Professor de
Educação Infantil PEI

07 +
CR

-

R$ 2.399,64

25 h

Secretário de Escola

02 +
CR

-

R$ 1.623,97

40 h

2. DOS EMPREGOS
2.1.Os empregos, número de vagas, vencimentos base, cargas horárias, requisitos e
valores das inscrições são os seguintes:

ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO
R$ 43,62

VALOR DA INSCRIÇÃO

Ensino Médio
Completo
Ensino Superior
Completo em
Pedagogia
(Licenciatura
Plena) ou
Ensino Médio
com habilitação
Magistério.
Ensino Superior
Completo em
Pedagogia
(Licenciatura
Plena) ou
Ensino Médio
com habilitação
Magistério.
Ensino Médio
Completo

Benefícios: Cartão Alimentação no valor de R$ 460,00 + Vale Transporte***
Carga
V. Vencimento
Emprego Vagas
Horária
Requisitos
Def.*
Base
Semanal**
Ensino
Auxiliar de Apoio 01 +
- R$ 1.508,73 40 h
Fundamental
Escolar
CR
Completo
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VALOR DA INSCRIÇÃO R$
71,67

Mensalista

Benefícios: Cartão Alimentação no valor de R$ 460,00 + Vale Transporte***
Carga
V.
Vencimento
Emprego
Vagas
Horária
Requisitos
Def.*
Base
Semanal**

Coordenador
Pedagógico

Diretor de Escola

Engenheiro Civil

Farmacêutico

Médico
Cardiologista Mensalista

Médico Cirurgião
Geral - Plantonista

Médico
Endocrinologista -

03 +
CR

01 +
CR

01 +
CR

04 +
CR

01 +
CR

02 +
CR

02 +
CR

-

-

-

-

-

-

-

R$ 4.562,49

R$ 5.015,61

R$ 2.567,90

R$ 2.246,62

R$ 4.235,80
****

R$ 6.342,87
****

R$ 4.235,80
****

40 h

40 h

40 h

20 h

20 h

24 h

20 h

Ensino Superior
Completo em
Pedagogia
(Licenciatura
Plena) ou
Especialização na
Área da Educação.
Ensino Superior
Completo em
Pedagogia
(Licenciatura
Plena) ou
Especialização na
Área da Educação.
Ensino Superior
Completo em
Engenharia Civil +
Registro no
Conselho de
Classe.
Ensino Superior
Completo em
Farmácia +
Registro no
Conselho de
Classe.
Ensino Superior
Completo em
Medicina +
Especialização na
Área + Registro no
Conselho de
Classe.
Ensino Superior
Completo em
Medicina +
Especialização na
Área + Registro no
Conselho de
Classe.
Ensino Superior
Completo em

Médico Geriatra Mensalista

01 +
CR

-

R$ 4.235,80
****

20 h

Médico
Ginecologista Mensalista

03 +
CR

-

R$ 4.235,80
****

20 h

Médico
Ginecologista Plantonista

04 +
CR

-

R$ 9.288,41
****

24 h

Médico
Hematologista Mensalista

01 +
CR

-

R$ 4.235,80
****

20 h

Médico
Neurologista Mensalista

02 +
CR

-

R$ 4.235,80
****

20 h

Médico Pediatra Mensalista

02 +
CR

-

R$ 4.235,80
****

20 h

Médico Psiquiatra Mensalista

01 +
CR

-

R$ 4.235,80
****

O Município de Nova Odessa dá garantia da autenticidade deste
documento, desde que visualizado através do site
www.novaodessa.sp.gov.br no link Diário Oficial.

20h/s

Medicina +
Especialização na
Área + Registro no
Conselho de
Classe.
Ensino Superior
Completo em
Medicina +
Especialização na
Área + Registro no
Conselho de
Classe.
Ensino Superior
Completo em
Medicina +
Especialização na
Área + Registro no
Conselho de
Classe.
Ensino Superior
Completo em
Medicina +
Especialização na
Área + Registro no
Conselho de
Classe.
Ensino Superior
Completo em
Medicina +
Especialização na
Área + Registro no
Conselho de
Classe.
Ensino Superior
Completo em
Medicina +
Especialização na
Área + Registro no
Conselho de
Classe.
Ensino Superior
Completo em
Medicina +
Especialização na
Área + Registro no
Conselho de
Classe.
Ensino Superior
Completo em
Medicina +
Especialização na
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Médico
Reumatologista Mensalista

01 +
CR

-

R$ 4.235,80
****

20h/s

Médico Socorrista
Pediatra Plantonista

04 +
CR

-

R$ 9.288,41
****

24 h

Professor de
Educação Básica II PEB II - Artes

01 +
CR

-

R$ 2.505,97

30 h

Professor de
Educação Básica II PEB II - Educação
Física

01 +
CR

-

R$ 2.505,97

30 h

Psicólogo

01 +
CR

-

R$ 2.713,55

30 h

Psicopedagogo

01 +
CR

-

R$ 4.115,96

40 h

Veterinário

01 +
CR

-

R$ 3.789,67

20h

Área + Registro no
Conselho de
Classe.
Ensino Superior
Completo em
Medicina +
Especialização na
Área + Registro no
Conselho de
Classe.
Ensino Superior
Completo em
Medicina +
Especialização na
Área + Registro no
Conselho de
Classe.
Ensino Superior
Completo
(Licenciatura Plena
em Artes)
Ensino Superior
Completo
(Licenciatura Plena
em Educação
Física) + Registro
no Conselho de
Classe.
Ensino Superior
Completo em
Psicologia +
Registro no
Conselho de
Classe.
Ensino Superior
Completo em
Pedagogia
(Licenciatura
Plena) +
Especialização em
Psicopedagogia.
Ensino Superior
Completo em
Medicina
Veterinária +
Registro no
Conselho de
Classe.

Notas:
CR: Cadastro Reserva, vez que o Concurso Público se destina também ao
preenchimento de vagas que vierem a surgir.
* Vagas destinadas à candidatos com deficiência.
** A carga horária especificada inclui o total de horas destinadas às atividades no
Município, conforme as necessidades, como por exemplo: atividades em sala de aula;
horas de trabalho pedagógico coletivo - HTPC; horas de trabalho pedagógico escolar,
cumpridos na Unidade Escolar ou Oficina Pedagógica - HTPE; horas de trabalho
pedagógico em local de livre escolha - HTPL; etc.
*** O Vale transporte é concedido mediante o desconto de 6% (seis por cento),
conforme legislação pertinente.
**** Nos valores apresentados para os vencimentos dos médicos já estão inclusos:
adicionais de insalubridade e periculosidade, bônus/assiduidade, na hipótese do
mesmo cumprir com estes quesitos.
Obs: Para todos os cargos com cargas horárias semanais inferiores a 40 horas, os
horários de expediente serão os estabelecidos pela Administração Pública, de acordo
com a conveniência, oportunidade e necessidade da mesma, no ato da convocação.
2.2.As vagas e os vencimentos base dos candidatos classificados que vierem a ser
convocados respeitarão as informações contidas na tabela acima.
2.3.O candidato deverá atender, cumulativamente, para investidura no emprego, aos
seguintes requisitos:
a)ter sido aprovado e classificado no Concurso Público na forma estabelecida neste
Edital, em seus anexos e eventuais retificações;
b)ter nacionalidade brasileira; no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado
pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento do
gozo dos direitos políticos, nos termos do §1º do art. 12 da Constituição da República
Federativa do Brasil e na forma do disposto no art. 13 do Decreto Federal nº 70.436,
de 18 de abril de 1972;
c)ter idade mínima de 18 (dezoito) anos;
d)estar em pleno gozo dos direitos políticos;
e)estar quite com as obrigações eleitorais;
f)estar quite com os deveres do Serviço Militar, se do sexo masculino;
g)ter aptidão física e mental para o exercício da função, bem como não apresentar
deficiência que o incapacite para o exercício das funções do emprego, conforme exame
admissional a ser realizado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA;
h)não ter sido condenado à pena privativa de liberdade transitada em julgado ou
qualquer outra condenação incompatível com a função pública;
i)estar inscrito regularmente no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF;
j)comprovar o atendimento dos requisitos mínimos exigidos para o emprego, quando
for o caso, na data da nomeação;

k)cumprir as determinações deste Edital.
2.4.Não haverá qualquer restrição ao candidato que, no ato de sua inscrição
no certame, não possuir os requisitos estabelecidos no subitem 2.3. No entanto, o
emprego somente será provido pelo candidato aprovado que até a data limite para
comprovação tiver cumprido todas as exigências descritas no edital.
2.5.No ato da convocação para nomeação e posse, até a data limite de comprovação,
todos os requisitos especificados na tabela de empregos e no item 2.3 deverão ser
comprovados mediante a apresentação de documentos originais.
2.6.O candidato que, não reunir os requisitos de acordo com o estabelecido no
item 2.5 deste Capítulo perderá o direito à investidura no emprego para o qual foi
convocado.
2.7.Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o Edital, seus anexos,
eventuais retificações e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos ou
de que preencherá no período oportuno descrito neste Capítulo.
3. DAS INSCRIÇÕES
3.1.As inscrições para o Concurso Público encontrar-se-ão abertas no período de
11 de Outubro de 2018 até 12 de Novembro de 2018.
3.2.As inscrições poderão ser prorrogadas, por necessidade de ordem técnica e/ou
operacional, a critério da PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA e/ou da
METROCAPITAL.
3.2.1.A prorrogação das inscrições de que trata este item poderá ser feita sem prévio
aviso, bastando, para todos os efeitos legais, a comunicação de prorrogação feita no
site www.metrocapital.com.br.
3.3.O candidato poderá realizar inscrição para empregos diferentes, desde que os
turnos de prova sejam distintos.
3.4.Para efetuar sua inscrição, o interessado deverá acessar, via Internet, o endereço
eletrônico www.metrocapital.com.br e localizar a área destinada ao Concurso Público
da PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA, observando o seguinte:
a)acessar o endereço eletrônico no período descrito no item 3.1.;
b)preencher o formulário de inscrição que será exibido e, em seguida, enviá-lo de
acordo com as respectivas instruções;
c)o envio do formulário de inscrição gerará automaticamente o boleto de pagamento
do valor de inscrição, que deverá ser impresso e pago em qualquer agência bancária,
ou por meio eletrônico, sendo de inteira responsabilidade do candidato a impressão e
guarda do cartão de confirmação de inscrição;
d)a inscrição somente será efetivada após a confirmação do pagamento;
e)a PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA e a METROCAPITAL não se
responsabilizam por inscrições que não tenham sido recebidas por fatores de ordem
técnica dos computadores, os quais impossibilitem a transferência dos dados e/ou
causem falhas de comunicação ou congestionamento das linhas de transmissão de
dados;
f)o pagamento do valor da inscrição (boleto bancário) poderá ser efetuado até o
primeiro dia útil subsequente ao do encerramento do período das inscrições. O não
pagamento até esta data, o pagamento posterior ou pagamento em valor menor que o
estabelecido resultará no cancelamento da inscrição, não cabendo restituição do valor
pago.
3.5.O candidato somente poderá efetuar o pagamento do valor da inscrição por meio
de boleto bancário emitido pela METROCAPITAL, gerado ao término do processo
de inscrição.
3.6.O boleto bancário estará disponível na área do candidato no endereço eletrônico
www.metrocapital.com.br e deverá ser impresso para o pagamento do valor da
inscrição após a conclusão do preenchimento do Formulário de Inscrição.
3.7.Até o encerramento das inscrições, todos os candidatos inscritos poderão
reimprimir, caso necessário, o boleto bancário.
3.7.1.O pagamento do valor da inscrição após o vencimento, a realização de qualquer
modalidade de pagamento que não seja pela quitação do boleto bancário e/ou o
pagamento de valor distinto do estipulado neste Edital implicam o cancelamento da
inscrição, não implicando em devolução da importância paga, ainda que constatada
em valor maior que o estabelecido ou pago em duplicidade.
3.7.2.Eventualmente, os candidatos inscritos, correntistas do Banco emitente, poderão
efetuar o pagamento do valor da inscrição por meio de débito em conta corrente, sendo
válido este meio.
3.7.3.Não será aceito, como comprovação de pagamento do valor da inscrição,
comprovante de agendamento bancário.
3.7.4.Em caso de feriado ou evento que acarrete o fechamento de agências bancárias
na localidade em que se encontra, o candidato deverá antecipar o pagamento do boleto
ou realizá-lo por outro meio válido, devendo ser respeitado o prazo limite determinado
neste Edital.
3.8.As inscrições somente serão efetivadas após a comprovação de pagamento do
valor da inscrição.
3.8.1.O cartão de confirmação de inscrição estará disponível na área do candidato no
endereço eletrônico www.metrocapital.com.br, sendo de responsabilidade exclusiva
do candidato a obtenção desse documento.
3.8.2.Quando do pagamento do boleto bancário, o candidato tem o dever de conferir
todos os seus dados cadastrais e da inscrição nele registrados. As inscrições e/ou
pagamentos que não forem identificados devido a erro na informação de dados pelo
candidato no pagamento do referido boleto não serão aceitos, não cabendo reclamações
posteriores neste sentido, nem tampouco a devolução de valores.
3.9.Não serão aceitos os pagamentos das inscrições por depósito em caixa eletrônico,
por meio de cartão de crédito, via postal, transferência (exceto a opção de débito em
conta prevista no subitem 3.7.2.) ou depósito em conta corrente, DOC, ordem de
pagamento, condicionais e/ou extemporâneas ou por qualquer outra via que não as
especificadas neste Edital.
3.10.No caso de agendamento do pagamento do boleto a inscrição somente será
efetivada após a quitação do boleto na data agendada. Na hipótese de o pagamento
não ser efetuado por falta de crédito a inscrição não será efetivada, bem como não será
concedido novo prazo para pagamento após o encerramento do período de inscrições.
3.10.1.Havendo necessidade, poderá ser solicitado o comprovante definitivo de
pagamento, não sendo aceito o comprovante de agendamento ou extrato bancário.
3.11.É vedada a transferência do valor pago pela inscrição, para terceiros, para outra
inscrição ou para outro Concurso Público.
3.12.Efetivada a inscrição não serão aceitos pedidos para alteração de opção de
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emprego, podendo o candidato, por sua inteira responsabilidade, realizar nova
inscrição e consequente novo pagamento, não cabendo a devolução de valores já
pagos.
3.13.Não serão aceitos pedidos de isenção do pagamento do valor da inscrição.
3.14.A inscrição implica o conhecimento e a tácita aceitação, por parte do candidato,
das normas e condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá
alegar desconhecimento, bem como quanto à realização das provas nas datas
estipuladas.
3.15.A qualquer tempo, mesmo após o término do processo de seleção, poderão
ser anuladas a inscrição, as provas e a contratação do candidato, quando verificada
falsidade em qualquer declaração e/ou irregularidade nas provas e/ou em informações
fornecidas.
3.16.O candidato somente deverá efetivar o pagamento do valor da inscrição após
tomar conhecimento de todos os requisitos e condições exigidos neste Edital.
3.17.Caso seja verificada a existência de mais de uma inscrição efetivada por um
candidato para um mesmo turno de prova, o candidato deverá optar na data da Prova
Objetiva por qual emprego pretende concorrer. Consequentemente, o candidato será
considerado ausente para as provas relativas aos demais empregos, não cabendo
reclamações posteriores nesse sentido, nem mesmo quanto à restituição de valores
pagos.
3.18.O valor referente ao pagamento da inscrição não será devolvido em hipótese
alguma, razão pela qual o candidato deve se certificar de que atende a todos os
requisitos e condições previstas neste Edital.
3.19.O cartão de confirmação de inscrição e/ou do pagamento do valor da inscrição
deverá(ão) ser mantido(s) em poder do candidato e apresentado(s) no local de
realização das provas ou quando solicitado.
3.20.A não integralização dos procedimentos de inscrição implica a insubsistência da
mesma e consequente exclusão do candidato.
3.21.O candidato que necessitar de alguma condição ou atendimento especial para a
realização das provas deverá formalizar pedido, por escrito, no momento da Inscrição,
a fim de que sejam tomadas as providências cabíveis, bem como realizar as demais
providências contidas no Capítulo 5 deste Edital.
3.22.Não serão aceitas inscrições por via postal, fac-símile (fax), ou qualquer outro
meio que não o estabelecido neste Edital.
3.23.A candidata lactante que necessitar amamentar durante a realização da prova,
poderá fazê-lo em sala reservada, desde que o requeira no formulário de inscrição,
observando os procedimentos a seguir.
3.23.1.A lactante deverá apresentar-se, no dia da aplicação da prova, no respectivo
horário para o qual foi convocada, com o acompanhante e a criança.
3.23.2.A criança deverá ser acompanhada de adulto responsável por sua guarda
(familiar ou terceiro indicado pela candidata) e permanecer em ambiente reservado.
3.23.3.Não será disponibilizado, pela METROCAPITAL, responsável para a guarda
da criança, e a sua ausência acarretará à candidata a impossibilidade de realização da
prova.
3.23.4.Nos horários previstos para amamentação, a candidata lactante poderá
ausentar-se temporariamente da sala de prova, acompanhada de uma fiscal.
3.23.5.Na sala reservada para amamentação ficarão somente a candidata lactante,
a criança e uma fiscal, sendo vedada a permanência de babás ou quaisquer outras
pessoas que tenham grau de parentesco ou de amizade com a candidata.
3.23.6.Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata.
4. DAS INSCRIÇÕES PARA MAIS DE UM EMPREGO NO CONCURSO
PÚBLICO
4.1.As Provas dos empregos indicados abaixo serão realizadas em períodos ou
dias distintos, possibilitando a realização de inscrição para mais de um emprego ao
candidato interessado:
Período 1
Auxiliar de Apoio Escolar

Diretor de Escola
Educador de Desenvolvimento Infantil

Engenheiro Civil
Escriturário
Farmacêutico
Professor de Educação Infantil - PEI
Psicólogo
Veterinário

Período 2
Auxiliar de Farmácia
Coordenador Pedagógico
Médico (todos)
Professor de Educação Básica I – PEB I
Professor de Educação Básica II – PEB II
(todos)
Psicopedagogo
Secretário de Escola

4.2.Os candidatos aos empregos Médicos (todas as especialidades), que realizarem
inscrição para mais de uma especialidade, poderão realizar as Provas no mesmo
período, não lhes sendo acrescido qualquer tempo adicional para a realização das
mesmas.
4.3. Para os demais empregos, o candidato poderá realizar mais de uma inscrição sob
sua inteira responsabilidade, cientificando-se de que somente haverá a possibilidade
de realização de mais de uma Prova Objetiva no caso de as mesmas serem agendadas
em horários ou datas distintas.
4.4.No caso de Provas serem agendadas para o mesmo dia e horário, o candidato
deverá optar pela realização de apenas uma delas, ausentando-se das demais, hipótese
em que não haverá restituição dos valores pagos.
5. DAS INSCRIÇÕES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E NECESSIDADES
ESPECIAIS
5.1.Às pessoas com deficiência que pretendam fazer uso das prerrogativas que
lhes são facultadas no nos termos do disposto no Artigo 37, § 1°, do Decreto Federal
nº 3.298/ 1999, alterado pelo Decreto Federal nº 5.296/2004, que regulamentam a
Lei nº 7.853/1989, Lei Estadual nº 14.481/2011 e alterações posteriores, é assegurado
o direito de inscrição para emprego no Concurso Público, cujas atribuições sejam
compatíveis com sua deficiência.
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5.1.1.Não há disponibilização pré-determinada de vagas, portanto das convocações
que vierem a ser realizadas durante o prazo de validade do Concurso Público, 5%
(cinco por cento) serão destinadas aos candidatos que se declararem pessoas nestas
condições, desde que apresentem laudo médico (documento original ou cópia
autenticada em cartório) atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com
expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de
Doenças - CID, acompanhada da Declaração disposta no Anexo III.
5.1.2.O candidato que desejar concorrer nestas condições deverá marcar a opção
no formulário de inscrição e enviar/anexar digitalmente (upload) o laudo médico,
juntamente com a Declaração (Anexo III), em campo próprio disponibilizado
no sistema, no ato da inscrição. O fato de o candidato se inscrever como pessoa
com deficiência e enviar laudo médico não configura participação automática
na concorrência desta modalidade, devendo o laudo passar por uma análise da
METROCAPITAL. No caso de indeferimento, passará o candidato a concorrer
somente às vagas de ampla concorrência.
5.1.3.O laudo médico deverá conter:
a)a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código
correspondente da Classificação Internacional de Doenças - CID, bem como a causa
da deficiência;
b)a indicação de órteses, próteses ou adaptações, se for o caso;
c)a deficiência auditiva, se for o caso, devendo o laudo estar acompanhado de
audiometria recente, datada de até 6 (seis) meses antes, a contar da data de início do
período de inscrição;
d)a deficiência múltipla, constando a associação de duas ou mais deficiências, se for
o caso; e
e)a deficiência visual, se for o caso, devendo o laudo estar acompanhado de acuidade
em AO (ambos os olhos), patologia e campo visual.
5.2.O candidato inscrito na condição de pessoa com deficiência poderá requerer
atendimento especial, indicando as condições de que necessita para a realização das
provas, conforme previsto no art. 40, §§ 1º e 2º, do Decreto Federal nº 3.298/99.
5.3.Na Declaração (Anexo III), deverão ser especificadas as necessidades especiais,
caso existam, tais como: sala de fácil acesso, prova e folha de respostas ampliadas,
ledor, transcritor, intérprete de Língua Brasileira de Sinais (Libras) e/ou prova em
braile.
5.4.Aos candidatos com deficiência visual (cegos) que solicitarem prova especial em
Braile serão oferecidas provas nesse sistema e suas respostas deverão ser transcritas
também em Braile. Os referidos candidatos deverão levar para esse fim, no dia da
aplicação da prova, reglete e punção, podendo utilizar-se também de soroban.
5.5.Aos candidatos com deficiência visual (baixa visão) que solicitarem Prova
Especial Ampliada serão oferecidas provas nesse sistema. Para tanto, o candidato
deverá indicar o tamanho da fonte de sua prova Ampliada, entre 18 ou 24. Não
havendo indicação de tamanho de fonte, a prova será confeccionada em fonte 18.
5.6.Para os candidatos com deficiência visual poderá ser disponibilizado softwares de
leitura de tela, mediante solicitação anotada na Declaração (Anexo III). O candidato
deverá optar pela utilização de um dos softwares disponíveis: Dos Vox, ou NVDA, ou
JAWS ou ZoomText (ampliação ou leitura).
5.6.1.Na hipótese de serem verificados problemas técnicos no computador e/ou no
software mencionados, será disponibilizado ao candidato, fiscal ledor para leitura de
sua prova.
5.7.A relação dos candidatos que tiverem a inscrição deferida para concorrer na
condição de pessoa com deficiência será divulgada na data de 19/11/2018 no endereço
eletrônico www.metrocapital.com.br na área deste Concurso Público.
5.7.1.O candidato cujo pedido de inscrição na condição de pessoa com deficiência
for indeferido poderá interpor recurso no prazo de 02 (dois) dias úteis subsequentes
ao da divulgação do resultado da análise dos pedidos, mediante requerimento dirigido
à METROCAPITAL por meio da área do candidato no endereço eletrônico www.
metrocapital.com.br.
5.7.2.No dia 22/11/2018 serão divulgados no site da METROCAPITAL (www.
metrocapital.com.br) as respostas aos recursos interpostos.
5.8.O candidato que, no ato da inscrição, declarar-se pessoa com deficiência, se
aprovado no Concurso Público, figurará na listagem de classificação de todos os
candidatos ao emprego e também em lista específica de candidatos na condição de
pessoa com deficiência.
5.8.1.O candidato que porventura declarar indevidamente, quando do preenchimento
do formulário de inscrição via Internet, ser pessoa com deficiência deverá, após
tomar conhecimento da situação da inscrição nessa condição, entrar em contato
com a METROCAPITAL por meio do Fale Conosco (e-mail) na área do candidato,
para a correção da informação, por tratar-se apenas de erro material e inconsistência
efetivada no ato da inscrição.
5.9.A classificação e aprovação do candidato não garante a ocupação da vaga
reservada às pessoas com deficiência, devendo ainda, quando convocado, submeter-se
à Perícia Médica que será promovida pela PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA
ODESSA.
5.9.1.A perícia médica terá decisão terminativa sobre a qualificação da deficiência
do candidato classificado.
5.10.A não observância do disposto neste Capítulo, a reprovação na perícia médica
ou o não comparecimento à perícia acarretará a perda do direito às vagas que forem
destinadas aos candidatos em tais condições.
5.10.1.O candidato que prestar declarações falsas em relação à sua deficiência será
excluído do certame, em qualquer fase deste Concurso Público, e responderá, civil e
criminalmente, pelas consequências decorrentes do seu ato.
5.11.Conforme o estabelecido na legislação vigente, o candidato que não se enquadrar
como pessoa com deficiência na perícia médica, caso seja aprovado em todas as fases
do Concurso Público, continuará figurando apenas na lista de classificação geral
do emprego, desde que se encontre no quantitativo de corte previsto para ampla
concorrência em cada etapa, quando houver; caso contrário, será eliminado do
Concurso Público.
5.12.Caso a perícia médica confirme a deficiência declarada pelo candidato
classificado, ele será convocado nessa condição, ficando a emprego de uma equipe
multiprofissional, instituída nos moldes do artigo 43 do Decreto Federal nº 3.298/99, a
avaliação, durante o período de estágio probatório, da compatibilidade entre a natureza
da deficiência apresentada pelo candidato e as atribuições inerentes ao emprego para
o qual foi nomeado.
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5.13.Se, quando da convocação, não existirem candidatos na condição de pessoa com
deficiência aprovados, serão convocados os demais candidatos aprovados, observada
a listagem de classificação de todos os candidatos ao emprego.
5.14.A classificação do candidato na condição de pessoa com deficiência obedecerá
aos mesmos critérios adotados para os demais candidatos.
5.15.A publicação do resultado final do Concurso Público será feita em duas listas,
contendo, a primeira, a pontuação de todos os candidatos, inclusive a dos candidatos
na condição de pessoa com deficiência, e a segunda, somente a pontuação destes
últimos, em ordem decrescente de classificação.
5.16.O grau de deficiência do candidato não poderá ser invocado como causa de
aposentadoria por invalidez.
5.17.A inscrição nos termos deste Capítulo, apenas possibilitam ao candidato a
inscrição como pessoa com deficiência, mas não isentam o mesmo de pagamento do
valor da inscrição.
5.18.Os documentos enviados pelo candidato (laudo médico e declaração) ficarão
anexados ao formulário de inscrição, não sendo devolvidos ao candidato em nenhuma
hipótese.
6. DA SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO
6.1.Às pessoas nas condições descritas neste Capítulo que pretendam fazer uso
das prerrogativas que lhes são facultadas no nos termos do disposto na Lei Municipal
nº 2.426, de 31 de Maio de 2010, é assegurado o direito de inscrição para emprego
no Concurso Público, com isenção de pagamento, desde que atendidos os requisitos
a seguir:
6.1.1.Esteja desempregado há no mínimo 06 (seis) meses e seja residente e
domiciliado no Município de Nova Odessa - SP ou;
6.1.2.Seja doador de sangue, tendo realizado nos últimos 12 (doze) meses contados
retroativamente da data de abertura das Inscrições para este Concurso Público, 03
(três) doações se doador do sexo masculino ou 02 (duas) doações se do sexo feminino.
6.2.O candidato que desejar se inscrever nestas condições deverá marcar a opção no
formulário de inscrição e enviar/anexar digitalmente (upload) cópia dos documentos
abaixo descritos, em um único arquivo, em campo próprio disponibilizado no sistema,
no ato da inscrição, até o dia 18 de Outubro de 2018:
6.2.1.No caso de estar desempregado nos termos do item 6.1.1.:
a) CTPS - Carteira de Trabalho e Previdência Social, folhas de identificação do
titular, da última contratação e da folha em branco subsequente.
b) Comprovante de endereço que demonstre que é residente no Município de
Nova Odessa (conta de água, luz ou telefone), emitido nos últimos 60 (sessenta)
dias contados retroativamente da data de abertura das inscrições para este Concurso
Público.
b.1) Os únicos comprovantes de endereço aceitos, cujo titular não seja o próprio
candidato, serão os de seu cônjuge ou convivente em união estável, hipótese em que
deverá também ser juntado a respectiva certidão de casamento ou de união estável.
6.2.2.No caso de doador de sangue, nos termos do item 6.1.2.:
a) Comprovantes expedidos pelas respectivas entidades coletoras, os quais deverão
conter: nome completo do doador, RG do doador, CPF do Doador, data e demais dados
referentes a doação.
6.3.A qualquer tempo, inclusive no momento da admissão do candidato, a
METROCAPITAL e/ou a PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA
poderá solicitar a apresentação do título original ou cópia autenticada em cartório.
Comprovada a inexatidão ou inautencidade dos documentos, o candidato estará sujeito
a responder pelos Crimes de Falsidade previstos no artigo 296 à 311 do Código Penal.
6.4.O fato de o candidato solicitar isenção e enviar os documentos descritos neste
Capítulo não configura a concessão automática da isenção, devendo a documentação
ser analisada pela METROCAPITAL. No caso de indeferimento, o interessado
somente terá sua inscrição efetivada se gerar o boleto e efetuar o pagamento, conforme
dispõe este Edital.
6.5.Não serão aceitos documentos enviados via fax, via correio eletrônico, ou ainda,
por qualquer outro meio diferente do descrito neste Capítulo.
6.6.Serão de inteira responsabilidade do candidato as informações prestadas no
ato da solicitação de isenção, bem como seu envio no período determinado e forma
determinados, arcando o candidato com as consequências de eventuais erros ou
omissões.
6.7.A relação dos candidatos que tiverem a isenção deferida será divulgada na
data de 29/10/2018 no endereço eletrônico www.metrocapital.com.br na área deste
Concurso Público.
6.7.1.O candidato cujo pedido de isenção for indeferido poderá interpor recurso no
prazo de 02 (dois) dias úteis subsequentes ao da divulgação do resultado da análise
dos pedidos, mediante requerimento dirigido à METROCAPITAL por meio da área do
candidato no endereço eletrônico www.metrocapital.com.br.
6.7.2.No dia 05/11/2018 serão divulgados no site da METROCAPITAL (www.
metrocapital.com.br) as respostas aos recursos interpostos.
6.8.Não será aceita a entrega condicional ou complementação de documentos após a
data descrita no item 6.2.
6.9.Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção deferidos estarão
automaticamente inscritos no Concurso Público.
6.10.O candidato que não tiver seu pedido de isenção deferido e que não efetuar o
pagamento do valor da inscrição na forma e no prazo estabelecidos neste Edital, não
terá sua inscrição efetivada no Concurso Público.
6.11.O candidato que prestar declarações falsas será excluído do certame, em
qualquer fase deste Concurso Público, e responderá, civil e criminalmente, pelas
consequências decorrentes do seu ato.
7. DAS FASES DO CONCURSO PÚBLICO
7.1.O Concurso Público constará das seguintes fases:
7.1.1.Para os empregos de Coordenador Pedagógico, Diretor de Escola, Professor
de Educação Básica I - PEB I, Professor de Educação Básica II - PEB II (todos),
Professor de Educação Infantil - PEI e Psicopedagogo:
a) Prova Objetiva e;
b) Prova de Títulos.
7.1.2.Para os demais empregos:
a) Prova Objetiva;
8. DAS PROVAS OBJETIVAS
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8.1.A aplicação das Provas Objetivas está prevista para a data de 09/12/2018, no
Município de Nova Odessa - SP, conforme opção de emprego indicada pelo candidato
no Formulário de inscrição, nos seguintes períodos:
a)Período da manhã: para os empregos do Período 1 do Capítulo 4, a ser realizada
às 09 h;
b)Período da tarde: para os empregos do Período 2 do Capítulo 4, a ser realizada
às 13h30;

Emprego

Prova

Número
de
Questões

Duração
da
Prova

Auxiliar de Apoio Escolar

Língua Portuguesa
Matemática e Raciocínio Lógico
Conhecimentos Específicos

15
15
10

3h

Escriturário
Secretário de Escola

Língua Portuguesa
Matemática e Raciocínio Lógico
Atualidades
Noções de Informática
Conhecimentos Específicos

10
10
05
05
10

3h

Auxiliar de Farmácia
Coordenador Pedagógico
Diretor de Escola
Educador de Desenvolvimento Infantil
Engenheiro Civil
Farmacêutico
Médicos (todos)
Professor de Educação Básica I - PEB I
Professor de Educação Básica II - PEB
II (todos)
Professor de Educação Infantil – PEI
Psicólogo
Psicopedagogo
Veterinário

Língua Portuguesa
Matemática e Raciocínio Lógico
Atualidades
Noções de Informática
Conhecimentos Específicos

05
05
05
05
20

3h

8.2.As Provas Objetivas para todos os empregos têm caráter habilitatório
(eliminatório)e classificatório, exceto para os empregos Médicos (todas as
especialidades), cuja Prova Objetiva será apenas de caráter classificatório, e
constarão de questões objetivas de múltipla escolha, com cinco alternativas cada
uma. Cada questão poderá avaliar habilidades que vão além do mero conhecimento
memorizado, abrangendo compreensão, aplicação e análise, com o intuito de valorizar
a capacidade de raciocínio, e versará sobre assuntos constantes do Anexo II - Conteúdo
Programático.
8.3.Os portões dos locais de prova serão abertos 1 (uma) hora antes dos horários
descritos no item 8.1., sendo recomendável que o candidato compareça com
antecedência.
8.4.Caso o número de candidatos inscritos exceda a oferta de lugares adequados
existentes nos locais disponibilizados no Município de Nova Odessa - SP, a
METROCAPITAL poderá alocá-los em municípios próximos à determinada para
aplicação das provas, não assumindo qualquer responsabilidade quanto ao transporte
e alojamento desses candidatos.
8.5.A aplicação das provas na data prevista dependerá da disponibilidade de locais
adequados à sua realização.
8.6.Havendo alteração da data prevista, as provas poderão ocorrer em sábados,
domingos ou feriados.
8.7.A confirmação da data e as informações sobre horários e locais serão divulgadas
oportunamente por meio de Edital de Convocação para Provas, a ser publicado no site
www.metrocapital.com.br.
8.8.Ao candidato só será permitida a realização das provas na respectiva data, horário
e no local divulgados.
8.9.Somente será admitido à sala de provas o candidato que estiver portando
documento de identidade original e com foto que bem o identifique, como: Carteiras
e/ou Cédulas de Identidade expedidas por Secretarias de Segurança Pública, pelas
Forças Armadas, pelo Ministério das Relações Exteriores e pela Polícia Militar;
Cédula de Identidade para Estrangeiros; Cédulas de Identidade fornecidas por Órgãos
Públicos ou Conselhos de Classe que, por Lei Federal, valham como documento
de identidade como, por exemplo, as Carteiras do CREA, OAB, CRC, CRM etc.;
Certificado de Reservista; Passaporte; Carteira de Trabalho e Previdência Social, bem
como Carteira Nacional de Habilitação (com fotografia na forma da Lei nº 9.503/97),
bem como carteiras funcionais do Ministério Público; carteiras funcionais expedidas
por órgão público que, por lei federal, valham como identidade.
8.9.1.Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento,
CPF, títulos eleitorais, carteira nacional de habilitação sem foto, carteiras de estudante,
carteiras funcionais sem valor de identidade.
8.9.2.Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir, com
clareza, a identificação do candidato.
8.9.3.Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das
provas, documento de identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá
apresentar documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido
há, no máximo, 30 (trinta) dias, sendo então submetido à identificação especial,
compreendendo coleta de assinaturas e de impressão digital em formulário próprio.
8.9.4.A identificação especial será exigida, também, do candidato cujo documento
de identificação gere dúvidas quanto à fisionomia, à assinatura, à condição de
conservação do documento e/ou à própria identificação.
8.10.Não haverá segunda chamada ou repetição de prova.
8.10.1.O candidato não poderá alegar desconhecimentos quaisquer sobre a realização
da prova como justificativa de sua ausência.
8.10.2.O não comparecimento às provas, qualquer que seja o motivo, caracterizará
desistência do candidato e resultará em sua eliminação do Concurso Público.
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8.11.Objetivando garantir a lisura e a idoneidade do Concurso Público - o que é
de interesse público e, em especial, dos próprios candidatos - bem como sua
autenticidade, poderá ser solicitado aos candidatos, quando da aplicação das provas,
a transcrição de frase contida nas instruções da capa do Caderno de Questões para a
Folha de Respostas, para posterior exame grafotécnico.
8.11.1.Poderá ser excluído do Concurso Público o candidato que se recusar a
transcrever a frase contida nas instruções da capa do caderno de questões.
8.12.Nas Provas, o candidato deverá assinalar as respostas na Folha de Respostas,
único documento válido para a correção da prova. O preenchimento da Folha de
Respostas será de inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder em
conformidade com as instruções específicas contidas na capa do Caderno de Questões.
Em hipótese alguma haverá substituição da Folha de Respostas por erro do candidato.
8.12.1.Não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às respostas
ou à assinatura, pois qualquer marca poderá ser lida pelas leitoras óticas/digitais,
prejudicando o desempenho do candidato.
8.12.2.Os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente na Folha de
Respostas serão de inteira responsabilidade do candidato.
8.12.3.Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de
uma resposta, emenda ou rasura, ainda que legível.
8.13.O candidato deverá comparecer ao local designado munido, obrigatoriamente,
de caneta esferográfica de tinta azul ou preta - preferencialmente azul.
8.13.1.O candidato deverá preencher os alvéolos, na Folha de Respostas da Prova
Objetiva, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta - preferencialmente azul.
8.14.O candidato, ao terminar a prova, entregará ao fiscal da sala o caderno de
questões e a Folha de Respostas personalizada.
8.14.1.O candidato poderá levar consigo o caderno de questões, desde que
transcorrido o período de 1h00 do início da prova objetiva.
8.15.Durante a realização das Provas, não será permitida nenhuma espécie de
consulta ou comunicação entre os candidatos, nem a utilização de livros, códigos,
manuais, impressos ou quaisquer anotações.
8.16.O candidato deverá conferir os seus dados pessoais impressos na Folha de
Respostas, em especial seu nome, número de inscrição, número do documento de
identidade e opção de emprego.
8.17.Motivarão a eliminação do candidato do Concurso Público, sem prejuízo
das sanções penais cabíveis, a burla ou a tentativa de burla a quaisquer das normas
definidas neste Edital ou a outras relativas ao Concurso Público, aos comunicados, às
Instruções ao Candidato ou às Instruções constantes da prova, bem como o tratamento
indevido e descortês a qualquer pessoa envolvida na aplicação das provas.
8.17.1.Por medida de segurança os candidatos deverão deixar as orelhas totalmente
descobertas, à observação dos fiscais de sala, durante a realização das provas.
8.18.Será excluído do Concurso Público o candidato que:
a)apresentar-se após o horário estabelecido, inadmitindo-se qualquer tolerância;
b)apresentar-se em local diferente da convocação oficial;
c)não comparecer às provas, seja qual for o motivo alegado;
d)não apresentar documento que bem o identifique;
e)ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fiscal;
f)ausentar-se da sala de provas levando Folha de Respostas, Caderno de Questões ou
outros materiais não permitidos;
g)estiver portando armas no ambiente de provas, mesmo que possua o respectivo
porte;
h)lançar mão de meios ilícitos para a execução das provas;
i)for surpreendido em comunicação com outras pessoas ou utilizando-se de livros,
anotações, códigos, manuais, notas ou impressos não permitidos, máquina calculadora
ou similar;
j)estiver fazendo uso de qualquer espécie de relógio e qualquer tipo de aparelho
eletrônico ou de comunicação tais como: telefone celular, tablets ou outros
equipamentos similares;
k)estiver fazendo uso de protetor auricular, fones de ouvido ou;
l)perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento
indevido.
8.19.O candidato ao ingressar no local de realização das provas, deverá manter
desligado qualquer aparelho eletrônico que esteja sob sua posse, ainda que os sinais
de alarme estejam nos modos de vibração e silencioso.
8.19.1.Recomenda-se ao candidato, no dia da realização da prova, não levar nenhum
dos objetos indicados na alínea “j” do item 8.18, deste Capítulo.
8.19.2.Caso seja necessário o candidato portar algum dos objetos indicados na alínea
“j” do item 8.18, estes deverão ser acondicionados, no momento da identificação, em
embalagem específica a ser fornecida pela METROCAPITAL exclusivamente para tal
fim, devendo a embalagem lacrada permanecer embaixo da mesa/carteira durante toda
a aplicação da prova, sob pena de ser excluído.
8.19.3.É aconselhável que os candidatos retirem as baterias dos celulares, garantindo
que nenhum som seja emitido, inclusive do despertador, caso esteja ativado.
8.20.Poderá ser excluído do Concurso Público, o candidato que estiver utilizando ou
portando em seu bolso ou bolsa/mochila os objetos indicados na alínea “j”, item 8.18,
deste Capítulo, após o procedimento estabelecido no subitem 8.19.2, deste Capítulo.
8.21.Os demais pertences pessoais dos candidatos, tais como: bolsas, sacolas,
bonés, chapéus, gorros ou similares, óculos escuros, protetores auriculares, fones de
ouvido, serão acomodados em local a ser indicado pelos fiscais de sala, onde deverão
permanecer até o término da prova.
8.21.1.A METROCAPITAL e a PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA
ODESSA não se responsabilizarão por perda ou extravio de documentos, objetos ou
equipamentos eletrônicos ocorridos no local de realização das provas, nem por danos
neles causados.
8.22.No dia da realização das provas, na hipótese de o nome do candidato não
constar nas listagens oficiais relativas aos locais de prova estabelecidos no Edital
de Convocação, a METROCAPITAL procederá à inclusão do candidato, mediante
a apresentação de comprovação de pagamento, com o preenchimento de formulário
específico.
8.22.1.A inclusão de que trata este item será realizada de forma condicional e será
analisada pela METROCAPITAL, na fase do Julgamento das Provas Objetivas, com
o intuito de verificar a pertinência da referida inscrição.
8.22.2.Constatada a improcedência da inscrição, esta será automaticamente cancelada
sem direito a reclamação, independentemente de qualquer formalidade, considerados
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nulos todos os atos dela decorrentes.
8.23.Por medida de segurança do certame poderão ser utilizados, a qualquer
momento, detectores de metais nas salas de prova aleatoriamente selecionadas e em
qualquer dependência do local de prova.
8.24.A inviolabilidade do sigilo das provas será comprovada no momento de romperse o malote de provas mediante termo formal e na presença de 2 (dois) candidatos nos
locais de realização das provas.
8.25.Distribuídos os Cadernos de Questões aos candidatos e, na hipótese de se
verificarem falhas de impressão, o Fiscal de sala, antes do início da prova, diligenciará
no sentido de:
a)substituir os Cadernos de Questões defeituosos;
b)estabelecer, se a ocorrência verificar-se após o início da prova e após ouvido o
Coordenador do local, prazo para reposição do tempo usado para regularização do
caderno.
8.26.Haverá, em cada sala de prova, cartaz/marcador de tempo para que os
candidatos possam acompanhar o tempo de prova, sendo que na impossibilidade
de sua disponibilização, o Fiscal responsável pela sala informará os candidatos
periodicamente do horário.
8.27.Quando, após a prova, for constatado, por meio eletrônico, estatístico, visual,
grafológico ou por investigação policial, ter o candidato utilizado processos ilícitos,
sua prova será anulada e o candidato será automaticamente eliminado do Concurso
Público.
8.28.Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a
aplicação das provas em razão de afastamento do candidato da sala de prova.
8.29.Em hipótese nenhuma será realizada qualquer prova fora do local, data e horário
determinados.
9. DA AVALIAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS
9.1.A Prova Objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos,
distribuídos proporcionalmente em conformidade com o número de questões válidas
da Prova Objetiva.
9.2.O número de questões válidas será o total de questões da Prova Objetiva subtraída
a quantidade de questões eventualmente anuladas.
9.3.As questões anuladas não serão consideradas como acertos e pontuação para
todos os candidatos.
9.3.1.A pontuação das questões anuladas será distribuída proporcionalmente entre as
demais questões válidas da Prova Objetiva, sendo este o único critério válido para o
caso de questões anuladas.
9.4.A avaliação da Prova Objetiva será efetuada por processamento eletrônico da
Folha de Respostas do candidato que calculará o total de acertos de cada candidato,
convertendo esse valor em pontos, de acordo com a quantidade de questões válidas,
conforme a fórmula a seguir:
P = (100 / QV) x TA, onde:
P = Pontuação do Candidato na Prova Objetiva
QV = Quantidade de questões válidas da Prova Objetiva
TA = Total de Acertos do Candidato
9.5.Para todos os empregos a Prova Objetiva será de caráter habilitatório e
classificatório, exceto para os empregos Médicos (todas as especialidades), cuja
Prova Objetiva será apenas de caráter classificatório.
9.6.Será considerado habilitado na Prova Objetiva o candidato que obtiver pontuação
igual ou superior a 50 (cinquenta).
10. DA PROVA DE TÍTULOS
10.1.Os candidatos aos empregos de Coordenador Pedagógico, Diretor de
Escola, Professor de Educação Básica I - PEB I, Professor de Educação Básica
II - PEB II (todos), Professor de Educação Infantil - PEI e Psicopedagogoque
possuírem título na forma deste Capítulo deverão enviar o documento comprobatório,
de acordo com os critérios estabelecidos na Tabela de Pontuação de Títulos a seguir.
10.1.1.Para envio do título, após realizada a inscrição, o candidato deverá acessar a
área do candidato no endereço eletrônico www.metrocapital.com.br e enviar/anexar
digitalmente (upload) o título, juntamente com o Anexo IV - Formulário de Entrega
de Título (preenchido e assinado), em campo próprio disponibilizado no sistema, até
no máximo 1 (um) dia útil após o encerramento das inscrições.
10.1.2.A qualquer tempo, especialmente no momento da admissão do candidato,
a METROCAPITAL e/ou a PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA
poderá solicitar a apresentação do título original ou cópia autenticada em cartório.
Comprovada a inexatidão ou inautencidade dos documentos, o candidato estará sujeito
a responder pelos Crimes de Falsidade previstos no artigo 296 à 311 do Código Penal.
10.2.O candidato inscrito em mais de um emprego deverá enviar título para cada
emprego pertinente. O envio de título para um emprego não será considerado para
outros empregos em que o candidato esteja inscrito.
10.3.Somente será pontuado o título do candidato habilitado na Prova Objetiva.
10.4.Ainda que o candidato possua diversos títulos, o mesmo deverá enviar apenas
01 (um), aquele correspondente a maior pontuação, de acordo com o seguinte critério:
Título

Pontos

Certificado de conclusão de curso de Pós Graduação “lato sensu” em nível de especialização,
na área da Educação, acompanhado do histórico escolar, nos moldes das resoluções do
Conselho Nacional de Educação (CNE) à época de realização do curso.

2,0

Diploma, devidamente registrado, ou certificado/declaração de conclusão de curso de Pós
Graduação "stricto sensu", em nível de Mestrado, na área da Educação, acompanhado do
Histórico Escolar.(**)

3,5

Diploma, devidamente registrado, ou certificado/declaração de conclusão de curso de Pós
Graduação "stricto sensu", em nível de Doutorado, na área da Educação, acompanhado do
Histórico Escolar.(**)

5,0

10.5.Na hipótese de o candidato enviar mais de um título, será computado apenas
aquele que possuir maior pontuação, desconsiderando-se os demais.
10.6.Os candidatos aos empregos especificados, somente terão seu título pontuado se
o mesmo atender a todos os critérios discriminados neste Capítulo.
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10.6.1.O título de Especialização, Mestrado e/ou Doutorado deve ser correlato à
área da Educação e guardar estreito vínculo de ordem programática com a natureza da
atividade inerente ao trabalho que o candidato irá realizar.
10.7.Somente será analisado o título relacionado na respectiva Tabela desde Capítulo
e que for enviado conforme todas as regras aqui estabelecidas e, sobretudo, de acordo
com as instruções abaixo:
a)O certificado referente ao curso de Especialização deverá ter carga horária mínima
de 360 horas e estar integralmente concluído. Somente serão aferidos quando oriundos
de Instituição de Ensino Superior pública ou particular devidamente reconhecida pelo
MEC e expedidos de acordo com as normas do Conselho Nacional da Educação;
b)Somente serão válidos, para efeito de contagem dos títulos de mestre e/ou
doutor, aqueles que, além de concluídos, forem reconhecidos pela Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES/MEC, observadas as normas
da validade;
c)A comprovação de conclusão do Mestrado e/ou Doutorado deverá ser acompanhada
do respectivo histórico escolar ou da ata da defesa de tese;
d)O documento comprobatório de conclusão do curso deverá estar devidamente
assinado, constando a carga horária e data de realização do curso e deverá conter o
conteúdo programático.
e)Documentos relativos a cursos realizados no exterior somente serão considerados se
estiverem traduzidos para o português por tradutor oficial e se atenderem à legislação
nacional aplicável ao reconhecimento de cada curso;
10.8.Não será pontuado, sob qualquer pretexto, o título enviado fora do período
estabelecido neste Edital.
10.9.Os candidatos que não apresentarem título, serão classificados apenas pela
pontuação obtida na Prova Objetiva.
10.10.Não serão aceitos títulos enviados via fax, via correio eletrônico, ou ainda, por
qualquer outro meio diferente do descrito neste Capítulo.
10.11.Serão de inteira responsabilidade do candidato as informações prestadas no ato
do envio do título, bem como seu envio no período determinado, arcando o candidato
com as consequências de eventuais erros ou omissões.
10.12.Quando o nome do candidato for diferente do constante dos documentos
apresentados, deverá ser anexado comprovante de alteração do nome (por exemplo:
certidão de casamento).
10.13.Os documentos referentes à titulação, enviados conforme especificado neste
Capítulo, serão analisados pela METROCAPITAL e seu resultado será publicado
concomitantemente com a divulgação do resultado das provas objetivas, informando a
pontuação pertinente obtida pelo candidato, caso o título seja deferido ou, pontuando
como 0 (zero) para o quesito, caso o título seja indeferido.
10.14.A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA poderá solicitar, no ato
da posse, a apresentação dos documentos originais para verificação da autenticidade
dos documentos enviados para a Prova de Títulos.
10.15.Se constatada qualquer tipo de falsidade nos documentos apresentados para
pontuação na Prova de Títulos, o candidato, além de ser excluído deste certame, estará
sujeito a responder por falsidade ideológica de acordo com o disposto neste Edital.
10.16.Comprovada, em qualquer tempo, irregularidade ou ilegalidade dos
documentos apresentados, a pontuação obtida pelo candidato será anulada, mesmo
após a homologação do certame.
10.17. Para o emprego de Psicopedagogo, o título referente a pós-graduação em
Psicopedagogia não será pontuado, uma vez que o referido título se trata de requisito
indispensável para provimento do emprego.
11. DA CLASSIFICAÇÃO
11.1.Para os empregos de Coordenador Pedagógico, Diretor de Escola, Professor
de Educação Básica I - PEB I, Professor de Educação Básica II - PEB II (todos),
Professor de Educação Infantil - PEI e Psicopedagogo a Pontuação Final equivalerá
a até 105 (cento e cinco) pontos, que consistirá na soma das pontuações obtidas na
Prova Objetiva (100 pontos) e na Prova de Títulos (05 pontos).
11.2.Para os demais empregos a Pontuação Final equivalerá a até 100 (cem) pontos,
correspondente à pontuação obtida na Prova Objetiva (100 pontos).
11.3.Serão elaboradas 02 (duas) listas de classificação, uma geral com a relação de
todos os candidatos, inclusive os deficientes e outras contendo a relação apenas dos
candidatos deficientes.
11.4.O resultado e a classificação preliminar do Concurso Público contendo a Nota
Final dos candidatos será disponibilizado no endereço eletrônico www.metrocapital.
com.br na área específica deste Concurso Público, sendo que após o prazo recursal
será divulgado o resultado e a classificação definitiva.
11.5.Em caso de empate na pontuação final, constituem-se, sucessivamente e quando
aplicável, os seguintes critérios de desempate:
a)maior pontuação na Prova de Conhecimentos Específicos;
b)maior pontuação na Prova de Língua Portuguesa;
c)maior pontuação na Prova de Matemática e Raciocínio Lógico;
d)maior pontuação na Prova de Conhecimentos Gerais e Atualidades;
e)maior pontuação na Prova de Noções de Informática;
f)o candidato com maior idade, atendendo-se por consequência o que dispõe o
Estatuto do Idoso - Lei Federal nº 10.741/03;
12. DOS RECURSOS
12.1.Será admitido recurso quanto:
a) ao indeferimento da condição de candidato com deficiência e/ou solicitação
especial;
b) ao indeferimento da solicitação de isenção de pagamento da inscrição;
c) às questões das Provas Objetivas e Gabarito Preliminar;
d) à pontuação dos títulos;
e) resultado preliminar da Prova Objetiva;
12.2.Os recursos deverão ser interpostos no prazo de 2 (dois) dias úteis após
a ocorrência do evento que lhes der causa, tendo como termo inicial o 1º dia útil
subsequente à data do referido evento.
12.2.1.Somente serão considerados os recursos interpostos no prazo estipulado para
a fase a que se referem.
12.2.2.Não serão aceitos os recursos interpostos em prazo destinado a evento diverso
do questionado.
12.3.Os questionamentos referentes às alíneas do item 12.1. deste Capítulo deverão
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ser realizados, exclusivamente, por meio de recurso, no prazo estipulado no item 12.2.
12.3.1.Não serão reconhecidos os questionamentos efetuados por outro meio que não
o estipulado neste Capítulo.
12.4.Os recursos deverão ser interpostos exclusivamente pela Internet, no site
da METROCAPITAL (www.metrocapital.com.br), de acordo com as instruções
constantes na área do candidato na página do Concurso Público.
12.4.1.Somente serão apreciados os recursos interpostos e transmitidos conforme as
instruções contidas neste Edital e no site da METROCAPITAL.
12.4.2.A METROCAPITAL e a PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA
não se responsabilizam por recursos não recebidos por motivo de ordem técnica dos
computadores, falha de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação,
falta de energia elétrica, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem
a transferência de dados.
12.5.O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito.
12.6.Não serão aceitos recursos interpostos por fax, telegrama, e-mail ou outro meio
que não seja o especificado neste Capítulo.
12.7.Será concedida vista da Folha de Respostas da Prova Objetiva à todos os
candidatos que realizaram prova, no período recursal referente ao resultado preliminar
das Provas.
12.8.A vista da Folha de Respostas da Prova Objetiva será realizada no endereço
eletrônico www.metrocapital.com.br na área do candidato, em data e horário a serem
oportunamente divulgados.
12.9.A Banca Examinadora da METROCAPITAL constitui última instância para
recurso, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos
adicionais.
12.10.O gabarito divulgado poderá ser alterado, em função dos recursos interpostos,
e as provas serão corrigidas de acordo com o gabarito oficial definitivo.
12.11.Na ocorrência do disposto no item anterior e/ou em caso de provimento de
recurso, poderá ocorrer a classificação/desclassificação do candidato que obtiver, ou
não, a nota mínima exigida para a prova.
12.12.Serão indeferidos os recursos:
a)cujo teor desrespeite a Banca Examinadora;
b)que estejam em desacordo com as especificações contidas neste Capítulo;
c)cuja fundamentação não corresponda à questão recorrida;
d)sem fundamentação e/ou com fundamentação inconsistente, incoerente ou os
intempestivos;
e)encaminhados por e-mail, fac-símile (fax), carta, correios, redes sociais online, ou
outra forma não prevista neste Capítulo.
12.13.No espaço reservado às razões do recurso fica vedada qualquer identificação
do candidato (nome do candidato ou qualquer outro meio que o identifique), sob pena
de não conhecimento do recurso.
12.14.Admitir-se-á um único recurso por candidato para cada evento referido no
item 12.1. deste Capítulo, devidamente fundamentado, sendo desconsiderado recurso
de igual teor.
12.15.As respostas a todos os recursos, quer procedentes ou improcedentes,
serão levadas ao conhecimento dos candidatos que recorrerem, sendo também
disponibilizado aos demais candidatos quando houver alteração ou anulação de
questão, através do endereço eletrônico www.metrocapital.com.br na área deste
Concurso Público.
13. DA HOMOLOGAÇÃO E DA NOMEAÇÃO
13.1.Após a divulgação da lista de classificação definitiva, o resultado será
homologado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA.
13.2.Os candidatos classificados, de acordo com as necessidades da Administração,
serão nomeados obedecendo à ordem classificatória, conforme o disposto neste Edital.
13.3.Após a homologação do Concurso Público, os candidatos classificados poderão
ser convocados a qualquer momento, durante todo o prazo de validade do certame,
para realização de exames médicos admissionais e avaliações psicológicas, se o
caso, além de apresentação de documentação pertinente, de acordo com a exclusiva
necessidade da PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA, reservando-se
ao direito de proceder à convocação e à nomeação, em número que atenda ao seu
interesse e às suas necessidades.
13.4.O candidato não poderá alegar desconhecimento da publicação de convocação,
sendo sua responsabilidade acompanhar, durante toda a validade deste Concurso
Público, as publicações oficiais.
13.5.O candidato, além de atender aos requisitos exigidos no item 2.3 deste
Edital, deverá apresentar, necessariamente, quando convocado pela PREFEITURA
MUNICIPAL DE NOVA ODESSA, os seguintes documentos originais:
a)Comprovante de inscrição no PIS/PASEP, se já for cadastrado;
b)Cadastro de Pessoa Física - CPF;
c)Cédula de identidade;
d)Certidão de Nascimento;
e)Certidão de Casamento ou Escritura Pública de União Estável - se viúvo, apresentar
a Certidão de Óbito; se divorciado, apresentar a Averbação;
f)Certidão de Nascimento dos filhos menores de 18 anos;
g)Declaração de Bens atualizada;
h)Comprovante de residência (conta de água, luz ou telefone);
i)Título de Eleitor e Certidão de Quitação Eleitoral emitida pelo órgão competente;
j)Certificado de Reservista e/ou Carta-patente;
k)Diploma ou certificado/certidão de conclusão, correspondente a escolaridade
pertinente ao Emprego, devidamente registrado(a), fornecido(a) por instituição
reconhecida pelo Ministério de Educação;
l)Declaração de não estar cumprindo e nem ter sofrido, no exercício da função pública,
penalidade por prática de improbidade administrativa e/ou inidoneidade, aplicada por
qualquer órgão público ou entidade da esfera federal, estadual ou municipal;
m)Declaração quanto ao exercício de outro(s) emprego(s) ou função(ões) pública(s)
e sobre recebimento de proventos decorrentes de aposentadoria e/ou pensão;
n)Atestado de Antecedentes Criminais, emitido pela Polícia Civil do Estado de
São Paulo e do Estado onde tenha residido nos últimos 05 (cinco) anos, e Certidão
Negativa de Distribuição de Feitos nas Justiças Estadual, Federal e Militar;
o)Comprovante de tipo sanguíneo; e
p)Fotos 3X4.
13.6.Caso haja necessidade, a PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA
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poderá solicitar outros documentos complementares.
13.7.O candidato convocado que não se apresentar no local e nos prazos estabelecidos
será considerado desistente, implicando sua eliminação definitiva e a nomeação do
candidato subsequente imediatamente classificado.
13.8.O servidor empossado mediante Concurso Público fará jus aos benefícios
estabelecidos na legislação vigente.
13.9.O candidato empossado poderá executar outras tarefas inerentes às suas
atribuições profissionais do emprego ou relativas à formação/experiência específica,
conforme normas do Município.
13.10.Não tomará posse o candidato habilitado que fizer, em qualquer documento,
declaração falsa ou inexata, ou que não possuir, na data da posse, os requisitos
mínimos exigidos neste Edital.
13.11.É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar os atos convocatórios
publicados após a homologação do Concurso Público.
14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1.A inscrição do candidato implicará o conhecimento das presentes instruções
e aceitação das condições do Concurso Público, tais como se acham estabelecidas
neste Edital e nas normas legais pertinentes, bem como em eventuais retificações e
instruções específicas para a realização do certame, acerca das quais não poderá alegar
desconhecimento.
14.2.A legislação com vigência após a data de publicação deste Edital, bem como as
alterações em dispositivos constitucionais, legais e normativos a ela posteriores não
serão objeto de avaliação nas provas do Concurso Público.
14.3.O Concurso Público terá validade de 2 (dois) anos, a contar da data da publicação
da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período, a
critério do PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA.
14.4.A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA poderá homologar por
atos diferentes e em épocas distintas o resultado final dos empregos deste Concurso
Público.
14.5.A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA reserva-se o direito de
proceder às nomeações em número que atenda ao interesse e às necessidades do
serviço, de acordo com a disponibilidade orçamentária e o número de vagas existentes.
14.6.Os atos relativos ao presente Concurso Público, editais, convocações, avisos e
resultados serão disponibilizados no site da METROCAPITAL no endereço eletrônico
www.metrocapital.com.br.
14.7.As publicações dos atos relativos ao provimento de empregos após a homologação
do Concurso Público serão de competência da PREFEITURA MUNICIPAL DE
NOVA ODESSA.
14.8.O acompanhamento das publicações, editais, avisos e comunicados referentes ao
Concurso Público é de responsabilidade exclusiva do candidato. Não serão prestadas
por telefone informações relativas ao resultado do Concurso Público.
14.9.Não serão fornecidos atestados, declarações, certificados ou certidões relativas
a classificação ou nota de candidatos, valendo para tal fim os resultados publicados no
endereço eletrônico www.metrocapital.com.br.
14.10.É responsabilidade do candidato manter seu endereço (inclusive eletrônico) e
telefone atualizados, até que se expire o prazo de validade do Concurso Público, para
viabilizar os contatos necessários, sob pena de, quando for nomeado, perder o prazo
para tomar posse, caso não seja localizado.
14.11.A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA e a METROCAPITAL
não se responsabilizam por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes de:
a)endereço eletrônico errado ou não atualizado;
b)endereço residencial errado ou não atualizado;
c)endereço de difícil acesso;
d)correspondência devolvida pela ECT por razões diversas, decorrentes de
informação errônea de endereço por parte do candidato;
e)correspondência recebida por terceiros.
14.12.A qualquer tempo poder-se-á anular a inscrição, provas e/ou tornar sem efeito
a nomeação do candidato, em todos os atos relacionados ao Concurso Público, quando
constatada a omissão, declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com a
finalidade de prejudicar direito ou criar obrigação.
14.12.1.Comprovada a inexatidão ou irregularidades descritas no item 14.12 deste
Capítulo, o candidato estará sujeito a responder por Falsidade Ideológica de acordo
com o artigo 299 do Código Penal.
14.13.Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou
acréscimos enquanto não consumada a providência ou evento que lhes disser respeito,
até a data da convocação dos candidatos para as Provas correspondentes, circunstância
que será mencionada em Edital ou aviso a ser publicado.
14.14.As despesas relativas à participação do candidato no Concurso Público, à sua
apresentação para posse e exercício e à sua participação em evento de ambientação
correrão às expensas do próprio candidato.
14.15.A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA e a METROCAPITAL
não se responsabilizam por quaisquer cursos, textos, apostilas e outras publicações
referentes a este Concurso Público.
14.16.O não atendimento pelo candidato das condições estabelecidas neste Edital, a
qualquer tempo, implicará sua eliminação do Concurso Público.
14.17.As ocorrências não previstas neste Edital, os casos omissos e os casos
duvidosos serão resolvidos, em caráter irrecorrível, pela PREFEITURA MUNICIPAL
DE NOVA ODESSA e pela METROCAPITAL, no que a cada um couber.
Nova odessa, 10 de outubro de 2018

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I - ATRIBUIÇÕES BÁSICAS DOS EMPREGOS

- Organizado por Ordem Alfabética
AUXILIAR DE APOIO ESCOLAR
Lavar com cuidado e higiene os legumes, frutas, verduras e os utensílios de preparo da merenda; preparar a
merenda; lavar diariamente o chão da cozinha, o “freezer” e a geladeira uma vez por semana e mensalmente, as
cortinas; manter a despensa organizada e limpa, atualizar o estoque, conferindo a mercadoria no ato da entrega;
observar a validade dos produtos, usando prioritariamente as mercadorias da semana anterior; atender à disciplina
estabelecida pelo superior imediato, no que se refere ao uso do uniforme, adereços, cumprimento do horário e
determinados procedimentos proibitivos na área de trabalho; fazer uso dos Equipamentos de Proteção Individual,
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quando necessário; executar outras tarefas pertinentes à sua área de atuação determinadas pelo Superior imediato.
AUXILIAR DE FARMACIA
Atender prescrições médicas, interpretando-as e separando os medicamentos; separar os medicamentos por horário
em gaveta que são acondicionadas em carrinhos de dose unitária para os Enfermeiros; dispensar medicamentos
aos pacientes e auxiliar na orientação sobre o modo de usar; requisitar, separar, conferir, receber e armazenar
corretamente os medicamentos; separar o insumo necessário e higienizá-los; fracionar e reembalar medicamentos
sólidos e líquidos orais em doses unitárias; ordenar estoque, organizar as prateleiras e manter a ordem da Farmácia;
efetuar levantamento de estoque, bem como processar contagem de inventário físico; auxiliar na digitação
e controle de medicamentos; zelar pelos equipamentos assim como pela ordem e limpeza do setor; cumprir as
normas e procedimentos da instituição; fazer uso de Equipamentos de Proteção Individual, quando necessário;
executar outras tarefas pertinentes à sua área de atuação determinadas pelo Superior imediato.
COORDENADOR PEDAGÓGICO
Planejar cursos de capacitação profissional; prestar assistência técnica ao educador; participar das atividades
de planejamento; coordenar, executar, delimitar as reuniões pedagógicas; coordenar, juntamente com a direção,
a elaboração e responsabilizar-se pela divulgação e execução da proposta pedagógica da escola, articulando
essa elaboração de forma participativa e cooperativa; organizar e apoiar principalmente as ações pedagógicas,
proporcionando sua efetividade; estabelecer uma parceria com a direção da escola, que favoreça a criação de
vínculos de respeito e de trocas no trabalho educativo; acompanhar e avaliar o processo de ensino e de aprendizagem
e contribuir positivamente para a busca de soluções para os problemas de aprendizagem identificados; coordenar
o planejamento e a execução das ações pedagógicas na escola; atuar de maneira integrada e integradora junta
à direção e à equipe pedagógica da escola para a melhoria do processo de ensino-aprendizagem; coordenar e
acompanhar os horários de atividades complementares, promovendo oportunidades de discussão e proposição de
inovações pedagógicas, assim como a produção de materiais didático-pedagógico na escola, na perspectiva de uma
efetiva formação continuada; avaliar as práticas planejadas, discutindo com os envolvidos e sugerindo inovações;
acompanhar o desempenho dos alunos, através dos registros por bimestre, orientando os docentes para a criação
de propostas diferenciadas e direcionadas aos que tiveram desempenho insuficiente; estabelecer metas a serem
atendidas em função das demandas explicitadas no trabalho dos professores; promover um clima escolar favorável;
aprendizagem e ensino, a partir do entrosamento entre os membros da comunidade escolar e da qualidade das
relações interpessoais, realizar supervisão na sala de aula, elaborar e coordenar reuniões pedagógicas, participar e
ministrar cursos de aperfeiçoamento e capacitação.
DIRETOR DE ESCOLA
Administrar a Unidade Escolar de acordo com as normas estabelecidas pela Secretaria Municipal de Educação;
dirigir Unidade de Educação básica, assegurando a execução dos objetivos do processo educacional; coordenar
todas as atividades pedagógicas, orientando a elaboração de projetos visando o processo de ensino-aprendizagem;
desenvolver, acompanhar e orientar projetos e/ou atividades de classificação, reclassificação, aceleração, inclusão
e agrupamento dos alunos em turmas, de acordo com o projeto político pedagógico da Secretaria Municipal de
Educação; coordenar os trabalhos administrativos, supervisionando atividades, organizando horário de trabalho,
escala de férias, encaminhando, devidamente informados, os documentos, petições ou processos que tramitem
pelo estabelecimento, cumprir e fazer cumprir a legislação da educação e todas as decisões e determinações das
autoridades superiores, representar a Unidade Escolar e fomentar a mais estreita colaboração entre pais, alunos e
comunidade, coordenar a elaboração e execução do projeto político pedagógico da escola; estabelecer parceria com
a coordenação que favoreça a criação de vínculos de respeito e de trocas no trabalho educativo.
EDUCADOR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL
Responsabilizar-se pelas crianças, segundo a divisão por grupos etários, desenvolvendo atividades pedagógicas
e serviços de cuidados, higiene e organização do material e dos espaços; participar da elaboração, execução e
avaliação da proposta pedagógica da unidade escolar; atender os alunos de creche em horários de entrada e saída
dos períodos e em suas necessidades básicas: alimentação, sono, higiene, atividades recreativas e educacionais,
de acordo com as orientações recebidas; permanecer junto às crianças tempo integral, evitando acidentes, auxiliar
na organização, manutenção e higiene dos materiais e equipamentos; proporcionar momentos de recreação às
crianças; informar a equipe diretora sobre a conduta dos alunos, comunicando ocorrências, eventuais enfermidades;
executar outras atribuições correlatas.
ESCRITURÁRIO
Competirá ao servidor digitar textos e outros originais para a demanda de serviços administrativos; arquivar
correspondências, processos e outros documentos, de conformidade com o sistema de classificação adotado no
Setor; efetuar cálculos necessários aos serviços que lhe forem solicitados; receber, conferir e registrar documentos
diversos, verificando o cumprimento de normas referentes ao protocolo; informar e orientar o público, anotar
recados, receber e encaminhar documentos; atender chamadas telefônicas, anotando e transmitindo recados, obter
e fornecer informações; operar sistemas informatizados referentes ao Setor de Trabalho; desempenhar outras
atribuições afins que sejam específicas ao Setor de Trabalho, determinadas pelo Superior imediato.
ENGENHEIRO CIVIL
Elaborar estudos, planejamentos, projetos e fiscalização das obras civis de interesse da municipalidade e outras
obrigações correlatas; atuar nos projetos e execução de obras de construção civil e serviços municipais: elaboração
de projetos e cálculos relativos a construções destas edificações, arruamento, pontes e estruturas; Planejamento e
projeto de sistemas de transportes; Concepção e projeto de túneis, obras de estabilidade de encostas, sistemas de
saneamento básico, sistemas de irrigação e drenagem; Planejar e coordenar a execução de construções, propondo
métodos e técnicas construtivas mais eficientes para cada caso; Realizar controle de quantidade e qualidade
dos insumos utilizados e dos serviços realizados no âmbito da construção civil municipal.; Elaborar projetos e
estudos de Topografia, Batimetria, Georreferenciamento, Infraestrutura Territorial e Atividades multidisciplinares
referentes a Planejamento Urbano no âmbito da Engenharia Civil. Elaborar planilhas de orçamentos e custos das
obras e serviços municipais, de acordo com os parâmetros oficiais aceitos pelos órgãos de fiscalização municipais,
estaduais e federais; elaboração de croquis e projetos; fiscalizar as intervenções e obras civis contratadas pela
municipalidade; cumprir outras determinações de seu superior hierárquico.
FARMACÊUTICO
Responder pelos serviços relacionados à Farmácia sejam os de manipulação, fórmulas, produtos, armazenamento,
controle de validade e qualidade, dosagem e aviamento de receitas; responsabilizar-se pela distribuição, compra
de medicação e materiais para uso interno hospitalar bem como por determinação judicial a munícipes; pelo
controle de entrada e saída de medicação para os diferentes Setores, validade e qualidade de toda medicação
utilizada inclusive a que necessita ser controlada (psicotrópicos); pela solicitação de medicamentos para o GVSXVII e recebimento dos mesmos, e a forma em que serão doados à população e os cuidados no seu transporte e
manipulação; pela reposição contínua dos medicamentos necessários para emergência e tratamentos específicos
(hanseníase, tuberculose, AIDS, etc.), pela padronização dos medicamentos a serem utilizados no município, bem
como a divulgação dos nomes genéricos dos mesmos; pela execução de tarefas diversas relacionadas à composição
e fornecimento de medicamentos e outros preparados semelhantes, como substâncias de origem animal e vegetal,
de matérias-primas e produtos acabados, simples ou compostos (fórmulas), para atender às receitas médicas,
odontológicas e veterinárias; pela medição, pesagem e mistura de fórmulas químicas para atender solicitações
e anotações em mapas, guias e livros que forem necessárias para atendimento aos dispositivos legais; realizar
inventários periódicos; controlar entradas e saídas de medicamentos, visando manter em conformidade os
estoques físicos e contábeis; assessorar as autoridades da Saúde, preparando informes e enviando documentos
sobre legislação e assistência farmacêutica para a elaboração de ordens de serviços, pareceres e manifestos;
realizar orientações educativas e capacitações, elaborar boletins e condensar os dados; fiscalizar, se nomeado
Fiscal Sanitário através de Portaria, o comércio, a distribuição, o transporte e a indústria de produtos e serviços
relacionados à saúde e fiscalizados pela Vigilância Sanitária; alimentar os sistemas de programas instituídos pelo
Ministério da Saúde; conferir e acompanhar os processos da Vigilância Sanitária; orientar o munícipe quanto aos
procedimentos legais em casos de cadastro e abertura de estabelecimentos; emitir notificações, penalidades e autos
de infração, elaborando os respectivos processos; participar de treinamentos e capacitação colaborando com a
Gestão de Saúde; manter sempre o ambiente de trabalho organizado e em condições adequadas de segurança; fazer
uso de Equipamentos de Proteção Individual, quando necessário; executar outras tarefas pertinentes à sua área de
atuação determinadas pelo Superior imediato.
MÉDICO CARDIOLOGISTA - MENSALISTA
Fazer exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e outras formas de tratamento das afecções
cardíacas congênitas ou adquiridas, empregando meios clínicos ou cirúrgicos para prevenir; promover ou recuperar
a saúde dos pacientes; efetuar diagnósticos de afecções cardíacas, realizando anamnese, auscultação, radioscopia
e outros processos para estabelecer conduta terapêutica; supervisionar a realização de eletrocardiograma ou
executá-lo, manipulando o eletrocardiógrafo e monitores para auxiliar no diagnóstico e/ou controlar a evolução
do tratamento; preparar clinicamente o paciente para cirurgia, acompanhando a evolução da cardiopatia,
tratando-a adequadamente para prevenir intercorrências e acidentes no ato cirúrgico; realizar controle periódico
de doenças hipertensivas, de chagas, toxoplasmose, sífilis, cardiopatias isquêmicas, praticando exames clínicos,
eletrocardiogramas e exames laboratoriais para prevenir a instalação de insuficiências cardíacas, pericardites e
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outras afecções; responsabilizar-se por dados confidenciais, patrimônio, segurança de terceiros, pela supervisão
de auxiliares e respectivos treinamentos; fazer uso de Equipamentos de Proteção Individual, quando necessário;
executar outras tarefas pertinentes à sua área de atuação determinadas pelo Superior imediato.
MÉDICO CIRURGIÃO GERAL - PLANTONISTA
Realizar plantões, através dos procedimentos; I - Procedimentos do plantão: auxílio às cirurgias da ginecologia
e obstetrícia e outras, quando necessário; evolução e prescrição dos pacientes internados para cirurgia geral;
realização de uma cirurgia eletiva por plantão de 12 horas; realização de três pequenas cirurgias por plantão de 12
horas; avaliação dos casos cirúrgicos e auxílio no atendimento da demanda do Pronto Socorro, quando necessário;
atendimento de dez consultas ambulatoriais para cirurgia geral; realização de cirurgias de urgência e emergência;
transferência de pacientes para outra unidade quando o médico estiver disponível. II - Procedimentos do plantão
à distância: compreendem avaliações cirúrgicas do Pronto Socorro e Enfermaria, quando solicitado; auxílio de
procedimentos cirúrgicos e obstétricos de urgência. Responsabilizar-se por dados confidenciais, patrimônio,
segurança de terceiros, supervisão de auxiliares e treinamento. Fazer uso de Equipamentos de Proteção Individual,
quando necessário. Executar outras tarefas pertinentes à sua área de atuação determinadas pelo Superior imediato.
MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA - MENSALISTA
Compete aos médicos endocrinologistas diagnosticar e tratar as doenças funcionais e matabólicas; Fazer
diagnósticos e tratamentos dos distúrbios da neuro-hipófise, da tireoide, da hipófise, do ovário, dos testículos e
das suprarrenais e tratar a obesidade, diagnosticar e tratar distúrbios do crescimento, diagnosticar e tratar a
Diabetes Mellitus, fazer prevenção dos distúrbios glandulares dos recém-nascidos (teste do pezinho), acompanhar
o tratamento de pacientes quando o caso assim o exigir, preencher ficha médica dos clientes; prestar o devido
atendimento aos pacientes encaminhados por outro especialista, participar de juntas médicas, participar de
programas voltados para a saúde pública, solicitar exames laboratoriais e outros que se fizerem necessários,
solicitar o concurso de outros médicos especialistas em casos que requeiram está providência, atender pacientes
e elaborar registros das avaliações em formulários específicos; executar outras tarefas pertinentes à sua área de
atuação determinadas pelo superior imediato.
MÉDICO GERIATRA - MENSALISTA
Compete aos médicos geriatras exercer as atribuições próprias da especialização, concernentes ao tratamento
do idoso na sociedade, a assistência ao idoso, aspectos gerais do envelhecimento, nutrição e envelhecimento;
abordagem terapêutica no idoso, problemas psiquiátricos na velhice, distúrbios hidro eletrolíticos no idoso,
bronco pneumonia aguda, DPOC no idoso, septicemia no idoso, tratamento da infecção do trato urinário no idoso,
incontinência urinária, insuficiência cardíaca congestiva e infarto agudo do miocárdio no idoso, tratamento de
hipertensão arterial sistêmica e da doença cardíaca isquêmica no idoso, doenças da cavidade oral e da língua,
patologias vulvo-vaginais na idosa, Diabetes Mellitus no idoso, terapia farmacológica do AVC no idoso, doença
de Alzheimer, doença de Parkinson; exercer outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional
nas unidades de saúde municipais e outras unidades que vierem a existir; efetuar exames médicos e realizar
outras formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos da medicina preventiva ou
terapêutica; analisar e interpretar resultados do exames diversos, comparando-os com os padrões normais, para
confirmar ou informar o diagnostico; manter registro dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnóstica,
o tratamento prescrito e a evolução da doença; encaminhar pacientes para atendimento especializado, quando for
o caso; fazer exames médicos necessários a admissão de pessoal pela Prefeitura, bem como planejar, coordenar
e integrar programas de saúde ocupacional aos servidores Municipais; coletar e avaliar dados bioestatísticos e
sociossanitários da comunidade, de forma a desenvolver indicadores de saúde da população da rede municipal
ensino, assessorar a elaboração de campanhas educativas no campo da saúde pública e medicina preventiva;
participar do desenvolvimentos de planos de fiscalização sanitária; proceder à pericias médico-administrativas,
examinando os doentes a fim de fornecer atestados e laudos previstos em normas e regulamentos; 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 a sua área de atuação; participar de 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 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, revisado e discutindo trabalhos técnicos-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e
programas de trabalhos afetos ao Município; atender pacientes e elaborar registro das avaliações em formulários
específicos; executar outras tarefas pertinentes à sua área de atuação determinadas pelo superior imediato.
MÉDICO GINECOLOGISTA - MENSALISTA
Examinar o paciente fazendo inspeção, palpação e toque, para avaliar as condições gerais dos órgãos; realizar
exames específicos de colposcopia e colpocitologia utilizando colposcópio e lâminas, para fazer diagnóstico
preventivo de afecções genitais e orientação terapêutica; fazer cauterização de colo uterino, empregando
termocautério ou outro processo, para tratar as lesões existentes; executar cirurgias ginecológicas, seguindo as
técnicas indicadas a cada caso, para corrigir processos orgânicos e extrair órgãos ou formação patológicas; participar
de equipe de Saúde Pública, propondo ou orientando condutas, para promover programas de prevenção do câncer
ginecológico e de mama ou de outras doenças que afetam a área genital; colher secreções vaginais ou mamárias,
para encaminhá-las a exame laboratorial para auxiliar no diagnóstico; fazer anamnese, exame clínico e obstétrico e
requisitar ou realizar testes de laboratório, valendo-se de técnicas usuais, para compor o quadro clínico da paciente
e diagnosticar a gravidez; requisitar exames de sangue, fezes e urina e interpretar os resultados dos mesmos,
comparando-os com os padrões normais, para prevenir e/ou tratar anemias, sífilis, parasitoses, incompatibilidade
do sistema RH, diabetes, moléstias hipertensivas e outras que possam perturbar a gestação; controlar a evolução
da gravidez, realizando exames periódicos, verificando a mensuração uterina, o foco fetal, a pressão arterial e
o peso para prevenir ou tratar as intercorrências clínicas ou obstétricas; acompanhar a evolução do trabalho de
parto, verificando a dinâmica uterina, a dilatação do colo do útero e as condições do canal do parto, o gráfico do
foco fetal e o estado da parturiente, para evitar distocia; indicar o tipo de parto atentando para as condições de
pré-natal ou do período de parto, para assegurar resultados satisfatórios e assistir a parturiente no parto normal, no
cirúrgico e no cesariano, fazendo as intervenções necessárias, para preservar a vida da mãe e do filho; controlar o
puerpério imediato e mediato, verificando diretamente ou por intermédio de enfermeira a eliminação de lóquios,
a involução uterina e as condições de amamentação, para prevenir ou tratar infecções ou qualquer intercorrência;
realizar exames pós-natal, fazendo a avaliação clínica e ginecológica, para verificar a recuperação do organismo
materno; responsabilizar-se por dados confidenciais, patrimônio, segurança de terceiros, supervisão de auxiliares
e treinamentos; fazer uso de Equipamentos de Proteção Individual, quando necessário; executar outras tarefas
pertinentes à sua área de atuação determinadas pelo Chefe imediato.
MÉDICO GINECOLOGISTA - PLANTONISTA
Examinar o paciente fazendo inspeção, palpação e toque, para avaliar as condições gerais dos órgãos; realiza exames
específicos de colposcopia e colpocitologia utilizando colposcópio e lâminas, para fazer diagnóstico preventivo de
afecções genitais e orientação terapêutica; faz cauterização de colo uterino, empregando termocautério ou outro
processo, para tratar as lesões existentes; executa cirurgias ginecológicas, seguindo as técnicas indicadas a cada
caso, para corrigir processos orgânicos e extrair órgãos ou formação patológicas; participa de equipe de Saúde
Pública, propondo ou orientando condutas, para promover programas de prevenção do câncer ginecológico e das
mamas ou de outras doenças que afetam a área genital; colhe secreções vaginais ou mamárias, para encaminhá-las
a exame laboratorial para auxiliar no diagnóstico; faz anamnese, exame clínico e obstétrico e requisita ou realiza
testes de laboratório, valendo-se de técnicas usuais, para compor o quadro clínico da paciente e diagnosticar a
gravidez; requisita exames de sangue, fezes e urina e interpreta os resultados dos mesmos, comparando-os com os
padrões normaissistema RH, diabetes, moléstias hipertensivas e outras que possam perturbar a gestação; controla
a evolução da gravidez, realizando exames periódicos, verificando a mensuração uterina, o foco fetal, a pressão
arterial e o peso para prevenir ou tratar as intercorrências clínicas ou obstétricas; acompanha a evolução do trabalho
de parto, verificando a dinâmica uterina, a dilatação do colo do útero e as condições do canal do parto, o gráfico
do foco fetal e o estado da parturiente, para evitar distorcia; indica o tipo de parto atentando para as condições
de pré-natal ou do período de parto, para assegurar resultados satisfatórios, e assiste a parturiente no parto
normal, no cirúrgico e no cesariano, fazendo as intervenções necessárias, para preservar a vida da mãe e do filho;
controla o puerpério imediato e mediato, verificando diretamente ou por intermédio de enfermeira a eliminação
de lóquios, a involução uterina e as condições de amamentação, para prevenir ou tratar infecções ou qualquer
intercorrência; realiza exames pós natal, fazendo a avaliação clínica e ginecológica, para verificar a recuperação
do organismo materno; executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato e responsabilidades
por dados confidenciais, patrimônio, segurança de terceiros, supervisão de auxiliares e treinamento; fazer uso de
Equipamentos de Proteção Individual, quando necessário; executar outras tarefas pertinentes à sua área de atuação
determinadas pelo Superior imediato.
MÉDICO HEMATOLOGISTA - MENSALISTA
Fazer exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e outras formas de tratamento para os
diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica, para promover a saúde
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e o bem-estar do paciente. Supervisionar e executar atividades relacionadas à doação e transfusão de sangue,
acompanhamento e controle do processo hemoterápico; Realizar triagem clínica de candidato à doação de sangue;
Realizar avaliação clínico-física do candidato a doação de sangue, orientações esclarecimento aos candidatos;
Realizar atendimento de intercorrência; Realizar consulta e atendimento dos hemofílicos; Realizar distribuição
do Fator VIII e Fator IX aos hemofílicos; Clinicar e medicar pacientes dentro de sua especialidade; Acompanhar
paciente em ambulância em caso de necessidade. Zelar pela conservação de boas condições de trabalho, quanto
ao ambiente físico, limpeza e arejamento adequado, visando proporcionar aos pacientes um melhor atendimento;
Executar outras atividades compatíveis com as especificadas, conforme as necessidades do Município.
MÉDICO NEUROLOGISTA - MENSALISTA
Atender no ambulatório paciente com distúrbios neurológicos, bem como avaliar pacientes encaminhados
por outros especialistas; examinar o paciente, palpando-o ou utilizando aparelhos especiais para determinar o
diagnóstico e requisitar exames complementares, quando necessário; registrar a consulta médica, anotando em
prontuário a queixa, os exames físicos e complementares para efetuar a orientação adequada; analisar e interpretar
resultados de exames de Raio X, bioquímicos, hematológicos e outros, comparando-os com os padrões normais
para confirmar ou informar o diagnóstico; prescrever medicamentos, indicando dosagem e respectiva via de
administração, assim como cuidados a serem observados para conservar ou restabelecer a saúde do paciente;
emitir atestados de saúde, sanidade física, mental e de óbito para atender determinações legais; participar de
programas de saúde pública, acompanhando a implantação e avaliação dos resultados, assim como a realização em
conjunto com a equipe da Unidade de Saúde; desenvolver ações educativas de prevenção às doenças infecciosas,
visando preservar a saúde no município; participar de reuniões de âmbito local, distrital ou regional, mantendo
constantemente informações sobre as necessidades da Unidade de Saúde, a fim de promover a saúde e o bem
estar da comunidade; zelar pela conservação de boas condições de trabalho quanto ao ambiente físico, limpeza e
arejamento adequados, visando proporcionar aos pacientes um melhor atendimento; responsabilizar-se por dados
confidenciais, patrimônio e segurança de terceiros, pela supervisão de auxiliares e respectivo treinamento; fazer
uso de Equipamentos de Proteção Individual, quando necessário; executar outras tarefas pertinentes à sua área de
atuação determinadas pelo Superior imediato.
MÉDICO PEDIATRA - MENSALISTA
Examinar a criança auscultando-a, executando palpações e percussões, por meio de estetoscópio e de outros
aparelhos específicos, para verificar a presença de anomalias e malformações congênitas do recém-nascido,
avaliar-lhe as condições de saúde e estabelecer o diagnóstico; avaliar o estágio de crescimento e desenvolvimento
da criança, comparando-o com os padrões normais para orientar a alimentação, indicar exercícios, vacinação e
outros cuidados; estabelecer o plano médico-terapêutico profilático, prescrevendo medicação, tratamento e dietas
especiais para solucionar carências alimentares, anorexia, desidratação, infecções, parasitoses e prevenir contra a
tuberculose, tétano, difteria, coqueluche e outras doenças; tratar lesões, doenças ou alterações orgânicas infantis,
indicando ou realizando cirurgias, prescrevendo pré-operatório para possibilitar a recuperação da saúde; 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 e mental das crianças;
indicar a suplementação alimentar à criança, quando houver justificativa clínica e de acordo com a programação;
encaminhar para atendimento especializado interno ou externo os casos que julgar necessários; responsabilizar-se
por dados confidenciais, patrimônio, segurança de terceiros, supervisão de auxiliares e treinamento; fazer uso de
Equipamentos de Proteção Individual, quando necessário; executar outras tarefas pertinentes à sua área de atuação
determinadas pelo Superior imediato.
MÉDICO PSIQUIATRA - MENSALISTA
Examinar o paciente, anotando em meios específicos a observação, o desenvolvimento da empatia e outros,
para situar a sua problemática conflitiva; desenvolver a catarse do paciente, estabelecendo a intercomunicação
e a transferência, para elaborar o diagnóstico; encaminhar o paciente a sessões de psicoterapia individual ou em
grupo, baseando-se nas necessidades e nas indicações para o caso, para auxiliá-lo a ajustar-se ao meio; proceder
ao planejamento, orientação e/ou execução de programas de higiene mental, formando grupos de adolescentes,
de pais, de alcoólatras e outros, para proporcionar orientação sexual, terapia ocupacional, psicoterapia de grupo
e outras atividades de apoio; aconselhar os familiares dos pacientes, entrevistando-os e orientando-os, para
possibilitar a formação de atitudes adequadas ao trato com os mesmos; prescrever e/ou aplicar tratamentos
biológicos específicos, empregando medicamentos ou aparelhos especiais, para promover estímulos cerebrais ou
diminuir excitações; realizar cirurgias específicas, utilizando instrumentos e aparelhos especiais, para eliminar
focos cerebrais determinantes de hiperexcitabilidade; responsabilizar-se por dados confidenciais, patrimônio e
segurança de terceiros, supervisão de auxiliares e treinamento; fazer uso de Equipamentos de Proteção Individual,
quando necessário; executar outras tarefas pertinentes à sua área de atuação determinadas pelo Superior imediato.
MÉDICO REUMATOLOGISTA - MENSALISTA
Examina o paciente, palpando ou utilizando instrumentos especiais para determinar o diagnóstico, ou sendo
necessário, requisitar exames complementares e encaminha-lo ao especialista. Registra a consulta médica,
anotando em prontuário próprio a queixa, os exames físicos e complementares, para efetuar a orientação adequada.
Analisa e interpreta resultados de exames de raios-X, bioquímicos, hematológicos e outros, comparando-os com
padrões normais, para confirmar ou informar o diagnóstico. Realiza punições para artrocentese ou inflamações
de medicamentos para alivio da dor. Administra quimioterapia para casos graves. Realiza biopsias. Prescreve
medicamentos, indicando dosagem e respectiva via de administração, assim como cuidados a serem observados,
para conservar restabelecer a saúde do paciente. Participa de programas de saúde pública, acompanhando a
implantação e avaliação dos resultados, assim como realização em conjunto com equipe da unidade de saúde, ações
educativas ás doenças reumáticas visando o esclarecimento e convivência com a doença, visando preservar a saúde
no município. Participa de reuniões de âmbito local, distrital ou regional, mantendo constantemente informações
sobre as necessidades nas unidades de saúde, para promover a saúde e o bem-estar da comunidade. Zela pela
conservação de boas condições de trabalho, quanto ao ambiente físico, limpeza e arejamento adequados, visando
proporcionar aos pacientes um melhor atendimento. Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior
imediato. Manter relacionamento harmonioso com outras especialidades referenciando pacientes e atender os
referenciados.
MÉDICO SOCORRISTA PEDIATRA - PLANTONISTA
Examinar o paciente, palpando ou utilizando aparelhos especiais para determinar o diagnóstico, ou sendo
necessário, requisitar exames complementares e encaminhá-lo ao especialista; registrar a consulta médica,
anotando em prontuário próprio a queixa, os exames físicos e complementares, para efetuar a orientação adequada;
analisar e interpretar resultados de exames Raio-X, bioquímico, hematológicos e outros, comparando-os com
padrões normais, para confirmar ou informar o diagnóstico; prescrever medicamentos, indicando dosagem
e respectiva via de administração, assim como cuidados a serem observados, para conservar ou estabelecer a
saúde do paciente; emitir atestados de saúde, sanidade física e mental e de óbito, para atender determinações
legais; participar de programas de Saúde Pública, acompanhando a implantação e avaliação dos resultados, assim
como a realização em conjunto com a equipe da Unidade de Saúde, de ações educativas de prevenções a doenças
infecciosas, visando preservar a saúde no município; participar de reuniões de âmbito local, distrital ou regional,
mantendo constantemente informações sobre as necessidades da Unidade de Saúde, para promover a saúde e
o bem estar da comunidade; zelar pela conservação de boas condições de trabalho quanto ao ambiente físico,
limpeza e arejamento adequados, visando proporcionar aos pacientes melhor atendimento; responsabilizar-se por
dados confidenciais, patrimônio, segurança de terceiros e supervisão de auxiliares e treinamento; fazer uso de
Equipamentos de Proteção Individual, quando necessário; executar outras tarefas pertinentes à sua área de atuação
determinadas pelo Superior imediato.
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I - PEB I
Participar na elaboração da proposta curricular da Unidade, da gestão escolar e jornadas pedagógicas; ministrar
aulas nas séries iniciais do ensino fundamental, Projetos Educacionais, Educação Especial e recuperação de
alunos. Executar as atividades de regência de classe, planejamento escolar, participar da elaboração da proposta
pedagógica da Unidade de Ensino, estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento e
colaborar na articulação da escola com a comunidade. Participar e desenvolver a proposta pedagógica da Unidade
de Ensino; elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola; zelar pela aprendizagem
dos alunos; estabelecer e programar estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; ministrar os
dias letivos e horas-aula estabelecidos; participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, avaliação
e ao desenvolvimento; colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade.
Realizar as demais tarefas indispensáveis ao atendimento dos fins educacionais da escola e ao processo de ensinoaprendizagem.
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - PEB II (TODOS)
Participar na elaboração da proposta curricular da Unidade, da gestão escolar e jornadas pedagógicas; ministrar
aulas nas séries iniciais e finais do ensino fundamental, Educação de Jovens e Adultos, Educação Infantil, Projetos
Educacionais e Educação Especial. Executar as atividades de regência de classe, planejamento escolar, participar
da elaboração da proposta pedagógica da Unidade de Ensino, estabelecer estratégias de recuperação para alunos
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de menor rendimento e colaborar na articulação da escola com a comunidade. Participar e desenvolver a proposta
pedagógica da Unidade de Ensino; elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola;
zelar pela aprendizagem dos alunos; estabelecer e programar estratégias de recuperação para os alunos de menor
rendimento; ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos; participar integralmente dos períodos dedicados
ao planejamento, avaliação e ao desenvolvimento; colaborar com as atividades de articulação da escola com as
famílias e a comunidade. Realizar as demais tarefas indispensáveis ao atendimento dos fins educacionais da escola
e ao processo de ensino-aprendizagem.
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PEI
Elaboração dos planos de trabalho da EMEI, bem como dos HTPC; elaborar planos didáticos para a área em que
atua, em colaboração com outros professores e especialistas; ministrar aulas nas fases I e II da Educação Infantil;
planejar e executar o trabalho docente, atendendo as crianças das pré-escolas municipais, nas áreas: afetiva,
psicomotora e cognitiva; promover o bem estar da criança, a amplidão de suas experiências e o estímulo de seu
interesse pelo processo de conhecimento do ser humano, da natureza e da sociedade; elaborar planos de atividade,
adequados à realidade e faixa etária das crianças e passíveis de aplicação; utilizar recursos pedagógicos que visem
o crescimento da criança e da qualificação do ensino; proceder avaliação individual das crianças, assim como
acompanhar seu desenvolvimento durante o período escolar, informando o diretor ou supervisor os problemas
detectados, propondo seu encaminhamento a setores específicos de atendimento quando necessário; permanecer
junto às crianças tempo integral, evitando acidentes; manter contato com os pais, a fim de buscar subsídios para
melhor compreender e atender as crianças; buscar atualização constante, através de leituras, participação em
cursos, seminários e atividades extraclasse.
PSICÓLOGO
Identificar os fatores que dificultam ou impedem a aprendizagem dos alunos, atuando na prevenção dos mesmos
e orientando pais, alunos e professores, com base no diagnóstico dos problemas levantados, além do atendimento
ambulatorial junto ao Hospital e Maternidade Municipal de Nova Odessa, atuar no CRAS e CREAS, bem como
em outras repartições criadas para execução de funções semelhantes; adequar os objetivos do sistema educacional
às necessidades da comunidade escolar; realizar a aproximação entre a teoria e a prática junto à equipe escolar e
propiciar a manutenção da saúde mental no ambiente escolar; apoiar o professor e a equipe nos aspectos de sua
competência, através da busca dos valores, da motivação da aprendizagem e dos processos cognitivos dos alunos
que favorecem o bom andamento da educação escolar; refletir junto à equipe escolar e comunidade, em horários
específicos ou durante os HTPCs, sobre o papel da educação em seu caráter ideológico, sua proposta pedagógica,
suas bases científicas para seleção de estratégias adequadas à educação escolar; participar em cidades da região
dos polos de capacitação promovidos pelo MEC ou Convênios e convites para cursos relacionados à saúde e
educação, abrangendo as áreas institucional, comunitária e social; prestar atendimento à comunidade, crianças,
adolescentes, adultos 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 - toxicômanos e alcoólatras - organizando grupos homogêneos e desenvolvendo técnicas de terapia
de grupo, para resolução dos problemas; orientar a comunidade, organizando reuniões de grupos; colaborar
com equipes multiprofissionais da Unidade de Trabalho; realizar atendimento psicológico-clínico ambulatorial
(individual ou em grupo) e avaliação psicológica; elaborar relatórios e laudos técnicos, quando solicitado; realizar
encaminhamentos a outros especialistas, Setores ou Instituições e atuar junto ao CRAS, CREAS ou repartições
com funções semelhantes, bem como executar outras tarefas pertinentes à sua área de atuação determinadas pelo
Superior imediato.
PSICOPEDAGOGO
Prevenir problemas escolares e de aprendizagem; identificar os fatores que podem estar dificultando ou até
mesmo impedindo a aprendizagem dos alunos; orientar os alunos, pais, professores e toda a equipe escolar, com
base no diagnóstico dos problemas levantados; participar, como docente e discente, em programas e curso de
capacitação de saúde e educação abrangendo as áreas institucional, comunitária e social; adequar os objetivos do
sistema educacional às necessidades da comunidade escolar; manter a saúde mental no ambiente escolar; buscar
compreensão dos valores, da motivação para a aprendizagem e dos processos cognitivos de todos os alunos;
realizar a necessária aproximação entre teoria e prática junto à equipe escolar; apoiar o professor e a equipe escolar
nos aspectos de sua competência, isto é, da Psicologia da Educação, favorecendo o bom andamento da educação
escolar; refletir junto a equipe escolar e comunidade sobre o papel da educação, seu caráter ideológico e sua prática
pedagógica; buscar e manter a base científica necessária em todas as estratégias de trabalho selecionadas como
adequadas para a educação escolar; executar outras tarefas pertinentes na sua área de atuação determinadas pelo
chefe imediato.
SECRETÁRIO DE ESCOLA
Participar da elaboração do Plano de Gestão; elaborar a programação das atividades da Secretaria da Escola
mantendo-a articulada com as demais programações da escola; verificar a regularidade da documentação referente
à matrícula, transferências de alunos, encaminhando os casos especiais à deliberação do Diretor da Escola; manter
em dia os registros, a legalidade, regularidade e autenticidade da vida escolar, bem como os dados das avaliações
dos alunos; preparar a escala de férias dos servidores, submetendo-a à aprovação do Diretor da Escola; redigir
correspondência oficial; assegurar o cumprimento de normas e prazos relativos ao processamento de dados; atribuir
tarefas ao pessoal auxiliar da Secretaria; instruir expedientes, elaborar e providenciar a divulgação de editais,
comunicados e instruções relativas às atividades escolares, elaborar relatórios das atividades da Secretaria da
Escola e colaborar no preparo dos relatórios anuais das Escolas; executar outras tarefas pertinentes à sua área de
atuação determinadas pelo Superior imediato.
VETERINÁRIO
Prática da clínica de animais em todas as suas modalidades; orientação aos funcionários com relação ao tratamento
e manejo de animais; assistência médica aos animais; identificação de anomalias, vícios, acidentes e doenças,
peritagem e exames técnicos sobre animais e seus produtos, em questões judiciais; defesa da fauna, especialmente
o controle da exploração de espécies como os animais silvestres; coleta e exames laboratoriais em animais do
parque; elaboração de cardápio.
ANEXO II - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
EMPREGO DE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO (AUXILIAR DE APOIO ESCOLAR)
LÍNGUA PORTUGUESA
Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). Sinônimos e antônimos. Sentido
próprio e figurado das palavras. Pontuação. Classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo,
advérbio, preposição e conjunção: emprego e sentido que imprimem às relações que estabelecem. Concordância
verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase.
MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO
Conjuntos: vazio e unitário. Números naturais: operações de adição, subtração, multiplicação e divisão. Números
pares e números ímpares. Unidades de medidas: comprimento, superfície, volume e massa. Sentenças matemáticas.
Sistema monetário brasileiro. Sistema de numeração decimal. Múltiplos e divisores. Problemas e cálculos de
raciocínio lógico. Sucessor e antecessor (até 1000). Resolução e interpretação de problemas envolvendo todas as
operações. Números decimais e porcentagem.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Noções básicas de uma alimentação saudável. Noções básicas sobre higiene e limpeza: noções de higiene,
saúde corporal e cuidado pessoal no ambiente de trabalho. Higiene e limpeza da cozinha, do refeitório e áreas
afins. Higiene e limpeza dos utensílios e dos equipamentos. Higiene dos alimentos? Higiene na manipulação dos
alimentos. Segurança no ambiente de trabalho: segurança individual e coletiva no ambiente de trabalho. Utilização
de equipamentos de proteção individual. Manuseio e segurança no uso de utensílios e equipamentos.
EMPREGOS DE ENSINO MÉDIO, TÉCNICO E SUPERIOR COMPLETO
Disciplinas abaixo, quando aplicáveis, conforme quadro do Capítulo 8 - DAS PROVAS OBJETIVAS:
LÍNGUA PORTUGUESA
Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). Sinônimos e antônimos. Sentido
próprio e figurado das palavras. Pontuação. Classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo,
advérbio, preposição e conjunção: emprego e sentido que imprimem às relações que estabelecem. Concordância
verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase. Processo de formação das palavras.
Coesão. Ortografia.
MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO
Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Razão e proporção.
Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média aritmética simples e ponderada. Juro simples. Sistema de
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equações do 1º grau. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de medidas usuais. Noções de geometria:
forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras. Resolução de situações-problema. Estrutura lógica
das relações arbitrárias entre pessoas, lugares, coisas, eventos fictícios; dedução de novas informações das relações
fornecidas e avaliação das condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas relações. Identificação de
regularidades de uma sequência, numérica ou figural, de modo a indicar qual é o elemento de uma dada posição.
Estruturas lógicas, lógicas de argumentação, diagramas lógicos, sequências.
CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES
Questões relacionadas a fatos políticos, econômicos, sociais, culturais, científicos, ambientais, de âmbito nacional
e internacional, ocorridos a partir do primeiro semestre do ano de 2017, divulgados na mídia nacional.
NOÇÕES DE INFORMÁTICA
MS-Windows 7: conceito de pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área de trabalho, área de transferência,
manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus, programas e aplicativos, interação com o conjunto de aplicativos
MS-Office 2010, MS-Word 2010: estrutura básica dos documentos, edição e formatação de textos, cabeçalhos,
parágrafos, fontes, colunas, marcadores simbólicos e numéricos, tabelas, impressão, controle de quebras e
numeração de páginas, legendas, índices, inserção de objetos, campos predefinidos, caixas de texto. MS-Excel
2010: estrutura básica das planilhas, conceitos de células, linhas, colunas, pastas e gráficos, elaboração de tabelas
e gráficos, uso de fórmulas, funções e macros, impressão, inserção de objetos, campos predefinidos, controle
de quebras e numeração de páginas, obtenção de dados externos, classificação de dados. MS-PowerPoint 2010:
estrutura básica das apresentações, conceitos de slides, anotações, régua, guias, cabeçalhos e rodapés, noções de
edição e formatação de apresentações, inserção de objetos, numeração de páginas, botões de ação, animação e
transição entre slides. Correio Eletrônico: uso de correio eletrônico, preparo e envio de mensagens, anexação de
arquivos. Internet: navegação internet, conceitos de URL, links, sites, busca e impressão de páginas.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
AUXILIAR DE FARMÁCIA
Operações farmacêuticas. Filtração, tamisação, trituração e extração. Cálculos em farmacotécnica. Sistema
métrico decimal: medidas de massa e volume. Formas de expressão de concentrações na manipulação
farmacêutica. Obtenção e controle de água purificada para farmácia com manipulação. Armazenamento e
conservação de medicamentos. Princípios básicos de farmacotécnica. Formassólidas, semi?sólidas e líquidas.
Incompatibilidades químicas e físicas em manipulação farmacêutica. Controle de qualidade físico?químico
em farmácia com manipulação. Legislação sanitária e profissional. Conduta ética dos profissionais da área de
saúde. Princípios gerais de segurança no trabalho. Prevenção e causas dos acidentes do trabalho. Princípios de
ergonomia no trabalho. Códigos e símbolos específicos de saúde e segurança no trabalho. Sistema Único de Saúde:
conceitos, princípios e diretrizes. Assistência farmacêutica: conceito, organização e financiamento no SUS. Ciclo
da assistência farmacêutica no SUS: noções gerais de seleção, programação, aquisição, armazenamento, prescrição
e dispensação de medicamentos.
COORDENADOR PEDAGÓGICO
Projeto Político-Pedagógico. Organização da escola centrada no processo de desenvolvimento do educando.
Planejamento escolar. A unidade educacional como espaço de formação continuada e de aperfeiçoamento
profissional voltado para a qualificação da ação docente. A diversidade como princípio para a formação de
valores democráticos; Integração escola X família e comunidade. Gestão Democrática e Gestão Escolar: a escola
como instituição social, sua dinâmica interna e suas relações com o conjunto da sociedade. Gestão de projetos:
planejamento, seleção e organização. O trabalho da avaliação: concepção e abrangência. Avaliação do trabalho
realizado pela escola. Avaliação e acompanhamento do rendimento escolar. A linguagem como articuladora
do trabalho pedagógico na educação básica. A dimensão social e política do papel do professor e do gestor
educacional. A dinâmica escolar, nos seus mais diferentes aspectos: gestão participativa, gestão de recursos
financeiros e humanos, relacionamento entre pares, com a comunidade, com a família, e com o debate social mais
amplo sobre educação. Mediação e gestão de conflitos entre adultos e crianças. O ambiente da escola como fator
decisivo para vivenciar o prazer de ensinar e aprender. Autonomia da escola. Compromisso político. As políticas
educacionais municipais e nacionais. Avaliação externa. Políticas de inclusão.
Legislação:
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil - Artigos 205 ao 214.
BRASIL. Lei nº 8.069/1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente.
BRASIL. Lei nº 9.394/1996 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.
Parecer CNE/CEB 07/2010 - Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica.
Parecer CNE/CEB 11/2010 - Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 09 anos.
Parecer CNE/CEB 20/2009 - Revisão das Diretrizes Nacionais para a Educação Infantil.
Parecer CNE/CEB 11/2000 - Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos.
Parecer CNE/CEB 06/2010 - Diretrizes Operacionais para a Educação de Jovens e Adultos.
Parecer CNE/CP 03/2004 - Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais.
Resolução CNE/CEB 05/2009 - Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil.
Resolução CNE/CEB 04/2010 - Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica.
Resolução CNE/CEB 07/2010 - Diretrizes curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 09 anos.
Resolução CNE/CP 01/2004 - Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais.
Resolução CNE/CEB 01/2000 - Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos.
Resolução CNE/CEB 03/2010 - Diretrizes Operacionais para a Educação de Jovens e Adultos.
Resolução CNE/CEB 4/2009 - Diretrizes Operacionais para o Atendimento Educacional Especializado na
Educação Básica, modalidade Educação Especial.
Política Nacional da Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva - MEC/2008.
BNCC Base Nacional Comum Curricular.
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de Pesquisa, formação e Assessoria Pedagógica. 14ª Edição – 2002.
VASCONCELLOS, Celso dos S. Coordenação do Trabalho Pedagógico – Do projeto político pedagógico ao
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ZABALA, Antoni. A Prática Educativa – Como ensinar. 1ª Ed. Porto Alegre. Artmed, 1998.
Documento subsidiário à política de inclusão / Simone Mainieri Paulon, Lia Beatriz de Lucca Freitas, Gerson
Smiech Pinho. – Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Especial, 2005. 48 p.
DIRETOR DE ESCOLA
Projeto Político-Pedagógico. Organização da escola centrada no processo de desenvolvimento do educando.
Planejamento escolar. A unidade educacional como espaço de formação continuada e de aperfeiçoamento
profissional voltado para a qualificação da ação docente. A diversidade como princípio para a formação de
valores democráticos; Integração escola X família e comunidade. Gestão Democrática e Gestão Escolar: a escola
como instituição social, sua dinâmica interna e suas relações com o conjunto da sociedade. Gestão de projetos:
planejamento, seleção e organização. O trabalho da avaliação: concepção e abrangência. Avaliação do trabalho
realizado pela escola. Avaliação e acompanhamento do rendimento escolar. A linguagem como articuladora
do trabalho pedagógico na educação básica. A dimensão social e política do papel do professor e do gestor
educacional. A dinâmica escolar, nos seus mais diferentes aspectos: gestão participativa, gestão de recursos
financeiros e humanos, relacionamento entre pares, com a comunidade, com a família, e com o debate social mais
amplo sobre educação. Mediação e gestão de conflitos entre adultos e crianças. O ambiente da escola como fator
decisivo para vivenciar o prazer de ensinar e aprender. Autonomia da escola. Compromisso político. As políticas
educacionais municipais e nacionais. Avaliação externa. Políticas de inclusão.
Legislação:
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil – Artigos 205 ao 214.
BRASIL. Lei nº 8.069/1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente.
BRASIL. Lei nº 9.394/1996 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.
Parecer CNE/CEB 07/2010 – Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica.
Parecer CNE/CEB 11/2010 - Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 09 anos.
Parecer CNE/CEB 20/2009 – Revisão das Diretrizes Nacionais para a Educação Infantil.
Parecer CNE/CEB 11/2000 – Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos.
Parecer CNE/CEB 06/2010 - Diretrizes Operacionais para a Educação de Jovens e Adultos.
Parecer CNE/CP 03/2004 - Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais.
Resolução CNE/CEB 05/2009 - Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil.
Resolução CNE/CEB 04/2010 - Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica.
Resolução CNE/CEB 07/2010 - Diretrizes curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 09 anos.
Resolução CNE/CP 01/2004 - Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais.
Resolução CNE/CEB 01/2000 - Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos.
Resolução CNE/CEB 03/2010 - Diretrizes Operacionais para a Educação de Jovens e Adultos.
Resolução CNE/CEB 4/2009 – Diretrizes Operacionais para o Atendimento Educacional Especializado na
Educação Básica, modalidade Educação Especial.
Política Nacional da Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva – MEC/2008.
BNCC Base Nacional Comum Curricular.
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BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Especial. Marcos Políticos Legais da Educação especial
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ZABALA, Antoni. A Prática Educativa – Como ensinar. 1ª Ed. Porto Alegre. Artmed, 1998.
Documento subsidiário à política de inclusão / Simone Mainieri Paulon, Lia Beatriz de Lucca Freitas, Gerson
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EDUCADOR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL
Aspectos do desenvolvimento da criança (físico, social, cognitivo e afetivo). Cuidados físicos com a criança. A
relação do Auxiliar de Desenvolvimento Escolar e a criança. Atendimento às necessidades das crianças – limites.
Crianças de zero a 3 anos - necessidades e cuidados. Orientações metodológicas. Planejamento, organização do
tempo e do espaço, rotina diária. Cuidados com a criança: alimentação, higiene, saúde e segurança. Atividades
lúdicas. Jogos Infantis.
Bibliografia
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Legislação
Constituição Federal/88 – artigos 6º; 7º – XXV; 24; 203; 208; 227 - § 1º – I e II , § 2º.
Lei Federal no 8.069, de 13/07/90 – Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente – arts. 1º a 9º, 11 a 18;
53 a 59; 129 a 135.
Lei Federal no 9.424, de 20 de dezembro de 1996 – LDB – arts. 1º a 8º; 11; 18; 22; 29 a 31.
ESCRITURÁRIO
NOÇÕES DE CONTABILIDADE: Contabilidade: princípios e convenções. Escrituração: contábil e conciliação
de contas, conceitos básicos de ativo, passivo, receita, despesa, investimento. Sistema de Análise de Apuração de
Custos. Conceitos básicos de custo. Contabilidade Geral. Estrutura conceitual básica da contabilidade. Princípios
fundamentais da contabilidade. NOÇÕES DE DIREITO DO TRABALHO: Direito Trabalhista: DecretoLei n.º 5.452/1943 (CLT). Título II – Das Normas Gerais de Tutela do Trabalho: Capítulo II – Da Duração do
Trabalho. Capítulo IV – Das Férias Anuais. Capítulo V – Da Segurança e da Medicina do Trabalho. Título IV
– Do Contrato Individual de Trabalho. Título VI – Convenções Coletivas de Trabalho. NOÇÕES DE DIREITO
ADMINISTRATIVO: Servidores públicos: Conceito e classificação. Deveres e proibições dos servidos públicos.
Regime disciplinar dos servidores públicos. Sanções disciplinares. Processo administrativo disciplinar: apuração
preliminar e sindicância. Responsabilidade civil dos servidores públicos. Atos administrativos. Ato administrativo
e fato administrativo. Conceito, classificação, espécies de ato administrativo. Existência, validade e eficácia do ato
administrativo. Elementos e pressupostos. Atributos. Extinção e modificação do ato administrativo. Revogação.
Retificação e invalidação. Convalidação. Processo administrativo: conceito, requisitos, objetivos, fases, espécies,
princípios do processo administrativo. Licitações públicas. Lei Federal nº 8.666/93. Dever de licitar, Princípios
da licitação. Modalidades licitatórias. Pregão, Lei Federal 10.520/02. Processo licitatório. Registros cadastrais.
Registro de preços. Contratos administrativos. Conceito, natureza jurídica. Peculiaridade e características dos
contratos administrativos. Prazo e prorrogação do contrato. Formalidades, instrumento contratual. Eficácia.
Extinção. Serviços públicos. Conceito, pressupostos constitucionais, regime jurídico, princípios do serviço
público, usuário, titularidade. Serviços de interesse local. NOÇÕES DE DIREITO TRIBUTÁRIO: Competência
Tributária: Impostos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Código Tributário Nacional: conceito e
natureza jurídica do tributo. Impostos, taxas, contribuições de melhoria.
ENGENHEIRO CIVIL
Meio Ambiente: Poluição e Contaminação do meio ambiente (ar-água-solo); Infraestrutura Urbana; projetos
geométricos, terraplenagem, pavimentação e manutenção de pavimentos – infraestrutura sanitária (sistemas de
abastecimento de água, esgotamento sanitário e drenagem de águas pluviais); Gerenciamento e Tecnologia das
Construções: programação de obras, projeto e execução de obras civis; materiais de construção civil; Mecânica
dos solos; Estruturas: análise estrutural, sistemas de concreto armado, de aço e de madeira (dimensionamento e
técnicas construtivas); Instalações Prediais: sistemas prediais elétricos e hidro sanitários; Fiscalização; Legislação
Específica para Obras; Patologia das Obras de Engenharia; Segurança e Higiene do Trabalho.
FARMACÊUTICO
Farmacologia: Farmacocinética - Absorção, distribuição e Eliminação das Drogas; Farmacodinâmica – Mecanismo
de Ação das Drogas que atuam em diversos Órgãos e Sistemas; Classificação dos medicamentos; Toxicologia;
Interações medicamentosas. Farmácia Clínica e Atenção Farmacêutica: Conceitos Gerais; uso Racional de
Medicamentos; Intervenção Farmacêutica e otimização da farmacoterapia; Aspectos de biossegurança em
farmácias; Farmacoepidemiologia e Farmacovigilância; Estudos de utilização de medicamentos; Farmacoterapia
baseada em evidências. Seleção de Medicamentos: Conceitos Gerais; Farmacoeconomia; Padronização de
Medicamentos; Guias farmacoterapêuticos, Serviços e Centros de Informações de Medicamentos; Comissões de
Farmácia e Terapêutica. Medicamentos Sujeitos a Controle Especial: Controle de Psicotrópicos, entorpecentes e
antirretrovirais (Legislação e Dispensação); Medicamentos de referência, similares e genéricos. Farmacotécnica
e Tecnologia Farmacêutica: Manipulação de Fórmulas Magistrais e Oficinais; Boas Práticas de Fabricação de
Produtos Farmacêuticos; Farmacotécnica de Produtos Estéreis: Reconstituição, Diluição, Fracionamento e
Estabilidade de Produtos Injetáveis; Preparo de Soluções Parenterais e Outras Formulações de Grande volume;
Cálculos em farmácia; Noções Básicas de Filtração, Destilação e Esterilização. Controle de Qualidade: Controle de
Qualidade de Matérias-primas e Produtos Farmacêuticos - Métodos físicos, químicos, físico-químicos, biológicos e
microbiológicos; garantia de Qualidade em Farmácia Hospitalar. Ética Profissional: Legislação Sanitária aplicada
à Farmácia. Conceitos básicos em Ciências Farmacêuticas. Política de Medicamentos. O SUS. Epidemiologia:
Determinações Sociais do Processo Saúde/Doença e Aspectos Epidemiológicos. Indicadores de Saúde Gerais
e Específicos. Doenças de Notificação Compulsória. Gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. Noções
de controle de infecção hospitalar. Administração de Farmácia dispensação, aviamento de receitas, controle de
estoque de medicamentos, normas, rotinas e recursos humanos; Boas práticas de armazenamento e estocagem
de medicamentos; Organização de Almoxarifados e Condições adequadas de Armazenamento; Controle e
planejamento de Estoque de Medicamentos e Materiais de Consumo; Consumo Médio Mensal, Ponto de
Requisição, Estoque Mínimo e Estoque Máximo Curvas ABC/XYZ; Sistemas de Distribuição e Dispensação de
Medicamentos.
MÉDICO CARDIOLOGISTA – MENSALISTA
Especialidade: Anatomia e fisiologia do aparelho cardiovascular. Semiologia do aparelho cardiovascular. Métodos
diagnósticos: eletrocardiografia, ecocardiografia, medicina nuclear, hemodinâmica, ressonância magnética,
radiologia. Cardiopatias congênitas cianóticas e acianóticas: diagnóstico e tratamento. Hipertensão arterial.
Isquemia miocárdica. Síndromes clínicas crônicas e agudas: fisiopatologia, diagnóstico, tratamento e profilaxia.
Doença reumática. Valvopatias. Diagnóstico e tratamento. Miocardiopatias. Diagnóstico e tratamento. Insuficiência
cardíaca congestiva. Doença de Chagas. Arritmias cardíacas. Diagnóstico e tratamento. Distúrbios de condução.
Marca-passos artificiais. Endocardite infecciosa. Hipertensão pulmonar. Síncope. Doenças do pericárdio. Doenças
da aorta. Embolia pulmonar. Cor pulmonar. Patologias sistêmicas e aparelho cardiovascular. Infecções pulmonares.
Clínica Geral: Insuficiência Coronariana; Hipertensão Arterial; Insuficiência Cardíaca; Arritmia Cardíaca;
Choque; Asma Brônquica; Insuficiência Respiratória; Doença Pulmonar Obstrutiva; Tromboembolismo Venoso;
Distúrbios Hidroeletrolíticos; Distúrbios Ácido Básicos; Reanimação Cardiopulmonar; Trauma; Urgências em
Neurologia; Farmacologia Aplicada às Urgências; Fisiologia Cardiopulmonar; Reposição Volêmica e Sanguínea;
Procedimentos Básicos nas Urgências; Transporte Médico em Urgências; Noções básicas sobre Doação de Órgãos;
Acidentes com Animais Peçonhentos; Insuficiência Renal; Urgências em Psiquiatria; Infecções Comunitárias;
Antibioticoterapia; Epidemiologia das Doenças Infecciosas; Doenças mais comuns na população idosa.
MÉDICO CIRURGIÃO GERAL – PLANTONISTA
Especialidade: Bases da cirurgia: respostas endócrinas e metabólicas ao trauma. Equilíbrio hidroeletrolítico
e nutrição. Choque. Infecção e cirurgia. A cirurgia e a ética médica. Cirurgia do tórax, traqueia e tireoide.
Diagnóstico e conduta em: hemotórax, pneumotórax, empiema pleural. Tórax instável: conduta. Traqueostomias:
indicações e técnica. Conduta no nódulo “frio” de Tireoide. Cirurgia do Aparelho Digestivo - Disfagia: Orientação
propedêutica. Lesões cáusticas: atendimento inicial. Megaesôfago: classificação e conduta. Neoplasia de esôfago:
clínica e estadiamento. Doença péptica: fisiopatologia e terapêutica. Doença péptica: indicações do tratamento
cirúrgico. Neoplasia gástrica: Conduta na lesão precoce. Megacólon chagásico: diagnóstico e conduta. Doença
diverticular do cólon: Clínica e tratamento. Neoplasia do cólon: Manifestações clínicas. Diagnóstico e conduta
na colecistopatia calculosa. Conduta na coledocolitíase. Colangite aguda: Fisiopatologia e tratamento. Colecistite
aguda: indicaçãocirúrgica. Pancreatite aguda: tratamento quadro inicial. Abdômen agudo: abordagem diagnóstica.
Cirurgia dos vasos periféricos - conduta na trombose venosa profunda. Síndrome pós flebítica-fisio patologia/
tratamento. Cirurgia plástica e reconstrutora. Tratamento inicial do grande queimado. Síndrome de Fournier:
abordagem terapêutica. Cirurgia da parede abdominal - conduta nas hérnias inguinocrurais. Técnicas para
correção das hérnias incisionais. Clínica Geral: Insuficiência Coronariana; Hipertensão Arterial; Insuficiência
Cardíaca; Arritmia Cardíaca; Choque; Asma Brônquica; Insuficiência Respiratória; Doença Pulmonar Obstrutiva;
Tromboembolismo Venoso; Distúrbios Hidroeletrolíticos; Distúrbios Ácido Básicos; Reanimação Cardiopulmonar;
Trauma; Urgências em Neurologia; Farmacologia Aplicada às Urgências; Fisiologia Cardiopulmonar; Reposição
Volêmica e Sanguínea; Procedimentos Básicos nas Urgências; Transporte Médico em Urgências; Noções básicas
sobre Doação de Órgãos; Acidentes com Animais Peçonhentos; Insuficiência Renal; Urgências em Psiquiatria;
Infecções Comunitárias; Antibioticoterapia; Epidemiologia das Doenças Infecciosas; Doenças mais comuns na
população idosa.
MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA – MENSALISTA
Especialidade: Doenças metabólicas. Distúrbio dos carboidratos. Distúrbios do metabolismo lipídico. Doenças do
armazenamento lipídico. Erros inatos do metabolismo dos aminoácidos. Distúrbios do metabolismo da purina e
da pirimidina. Porfiria. Acatalásia. Doença de Wilson. Hemonomatose. Deficiência de fósforo e hipofosfatemia.
Distúrbios do metabolismo do magnésio. Distúrbios hereditários do tecido conjuntivo. Proteinose lipóidica.
Síndrome de Werner. Síndromes associadas ao Hipogonadismo e anormalidades congênitas. Endorfinas e
Encefalinas. Prostaglandinas, Tromboxane A2 e Leucotrianos. Hipófise anterior. Hipófise posterior. A pineal.
A tireoide. Córtex adrenal. Os testículos. Os ovários. Hirsutismo. As glândulas paratireiodes. Distúrbios
poliglandulares. A medula suprarrenal e o sistema nervoso simpático. Síndrome carcinoide. Clínica Geral:
Insuficiência Coronariana; Hipertensão Arterial; Insuficiência Cardíaca; Arritmia Cardíaca; Choque; Asma
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Brônquica; Insuficiência Respiratória; Doença Pulmonar Obstrutiva; Tromboembolismo Venoso; Distúrbios
Hidroeletrolíticos; Distúrbios Ácido Básicos; Reanimação Cardiopulmonar; Trauma; Urgências em Neurologia;
Farmacologia Aplicada às Urgências; Fisiologia Cardiopulmonar; Reposição Volêmica e Sanguínea; Procedimentos
Básicos nas Urgências; Transporte Médico em Urgências; Noções básicas sobre Doação de Órgãos; Acidentes com
Animais Peçonhentos; Insuficiência Renal; Urgências em Psiquiatria; Infecções Comunitárias; Antibioticoterapia;
Epidemiologia das Doenças Infecciosas; Doenças mais comuns na população idosa.
MÉDICO GERIATRA – MENSALISTA
Especialidade: Aspectos gerais do envelhecimento e gerontologia. Transição demográfica e epidemiológica.
Teorias sobre o envelhecimento. Aspectos biológicos e fisiológicos do envelhecimento. Modalidades de
atendimento. Cuidados com o paciente terminal. Prevenção e promoção da saúde. Sexualidade no idoso.
Psicogeriatria: demências; delirium e depressão. Instabilidade postural e quedas. Imobilidade e úlceras de pressão.
Incontinência urinária e fecal. Iatrogenia e farmacologia no idoso. Hipertensão arterial. Insuficiência cardíaca.
Arritmias. Doenças coronarianas e cerebrovasculares no idoso. Parkinson; tremores; neuropatias e epilepsia.
Pneumonia; doença pulmonar obstrutiva crônica; embolia pulmonar. Reabilitação. Nutrição. Visão e audição.
Osteoartrite; osteoporose e paget. Diabetes e tireoide. Anemia e mieloma. Imunizações e infecções. Neoplasias.
Doenças dermatológicas. Aparelho gastrintestinal. Infecção urinária. Terapia de reposição hormonal. Clínica
Geral: Insuficiência Coronariana; Hipertensão Arterial; Insuficiência Cardíaca; Arritmia Cardíaca; Choque; Asma
Brônquica; Insuficiência Respiratória; Doença Pulmonar Obstrutiva; Tromboembolismo Venoso; Distúrbios
Hidroeletrolíticos; Distúrbios Ácido Básicos; Reanimação Cardiopulmonar; Trauma; Urgências em Neurologia;
Farmacologia Aplicada às Urgências; Fisiologia Cardiopulmonar; Reposição Volêmica e Sanguínea; Procedimentos
Básicos nas Urgências; Transporte Médico em Urgências; Noções básicas sobre Doação de Órgãos; Acidentes com
Animais Peçonhentos; Insuficiência Renal; Urgências em Psiquiatria; Infecções Comunitárias; Antibioticoterapia;
Epidemiologia das Doenças Infecciosas; Doenças mais comuns na população idosa.
MÉDICO GINECOLOGISTA – MENSALISTA E PLANTONISTA
Especialidade: Anatomia dos órgãos genitais femininos. Embriologia dos genitais femininos. Fisiologia menstrual
e sexual. Endocrinologia do aparelho genital feminino. Ciclo Menstrual. Climatério. Puberdade Fisiológica e
patológica. Propedêutica clínica e complementar em tocoginecologia. Disfunções menstruais. Doenças sexualmente
transmissíveis. Citogenética. Disminorréia. Tensão pré-menstrual. Dispotopias genitais. Processos Inflamatórios
dos genitais femininos. Esterilidade conjugal. Incontinência urinário na mulher. Fístulas genitais. Ginecologia
da infância e da adolescência. Mastopatias benignas e malignas. Anticoncepção. Medicina psicossomática em
ginecologia. Urgências ginecológicas. Afecções da vulva e da vagina. Afecções do colo e do corpo uterino.
Afecções dos ovários e trompas. Oncologia ginecológica. Moléstia trofoblástica. Endometriose. Cirurgias
Ginecológicas. Anomalias do desenvolvimento genital. Algias pélvicas. Disfunções sexuais. Leucorréias estados
hiperandrogênicos. Estados hiperprolactínicos. Intersexualidade. Hemorragias disfuncionais. Gravidez ectópica.
Abortamento. Ovulação. Fertilização. Transporte Ovular. Nidação. Deciduação. Placenta. Cordão Umbilical.
Sistema Aminiótico. Estudo do Feto. Modificações gerais e locais do organismo materno. Endocrinologia do
ciclo gravídico-puerperal. Bacia obstétrica. Relações Úteros-fetais. Gravidez. Conceito. Duração, diagnóstico.
Assistência pré-natal. Aspectos psicológicos do ciclo gravídico-puerperal. Trajeto pelvigenital. Contratilidade
Uterina. Parto. Generalidades. Conceitos. Evolução Clínica do Parto. Assistência ao parto. Fenômenos mecânicos
do parto. Fenômenos plásticos do parto. Analgesia e anestesia no parto. Puerpério e lactação. Doenças intercorrentes
no ciclo gravídico-puerperal. Doença hipertensiva específica da gravidez prolongada. Gemelidade. Sofrimento
fetal. Doença hemolítica perinatal. Distocias. Acidentes e complicações de parto. Discinesias. Prematuridade.
Puerpério patológico. Tocotraumatismos maternos e fetais. Aspectos Médicolegais em toco-ginecologia. Patologia
do feto e do recém-nascido. Mortalidade pré-natal. Distocias do trajeto e desproporção céfalo-pélvica. Estudo
crítico das cirurgias obstétricas. Diagnóstico e terapêutica das patologias obstétricas. Efeitos de drogas sobre o
concepto. Gravidez molar. Rotura prematura de membranas. Prolapso do cordão umbilical. Aspectos ético-legais da
prática obstétrica. Clínica Geral: Insuficiência Coronariana; Hipertensão Arterial; Insuficiência Cardíaca; Arritmia
Cardíaca; Choque; Asma Brônquica; Insuficiência Respiratória; Doença Pulmonar Obstrutiva; Tromboembolismo
Venoso; Distúrbios Hidroeletrolíticos; Distúrbios Ácido Básicos; Reanimação Cardiopulmonar; Trauma;
Urgências em Neurologia; Farmacologia Aplicada às Urgências; Fisiologia Cardiopulmonar; Reposição Volêmica
e Sanguínea; Procedimentos Básicos nas Urgências; Transporte Médico em Urgências; Noções básicas sobre
Doação de Órgãos; Acidentes com Animais Peçonhentos; Insuficiência Renal; Urgências em Psiquiatria; Infecções
Comunitárias; Antibioticoterapia; Epidemiologia das Doenças Infecciosas; Doenças mais comuns na população
idosa.
MÉDICO NEUROLOGISTA – MENSALISTA
Especialidade: Epilepsias; Neurites; Convulsões; Paralisias; Cefaléias; Farmacodinâmica das Drogas
Neuroativas; Sistema Vascular Cerebral; Hidrocefalia; Ação de Drogas Ilícitas no SNC; Traumatismos Cranianos;
Doenças Degenerativas; AVCI; AVCH; Neuroanatomia; Sintomas causados por afecções neurológicas;
Afecções neurológicas de etiologia conhecida; Doenças de origem vascular; Alterações do líquido cerebral e
cefalorraquidiano; Tumores; Trauma; Tocotraumatismos e malformações; Doenças hereditárias devidas a erros
metabólicos conhecidos; Doenças nervosas de etiologia desconhecida; Síndromes neurocutâneas; Afecções dos
nervos cranianos; Afecções dos nervos periféricos; Ataxias e demência; Distúrbios da motilidade; Afecções da
medula; Placa mioneural; Miopatias; Doenças desmielinizantes; Sistema Nervoso autônomo; Doenças de caráter
intermitente ou paroxístico; Doenças sistêmicas; Neurologia do ambiente. Sono normal e seus distúrbios. Clínica
Geral: Insuficiência Coronariana; Hipertensão Arterial; Insuficiência Cardíaca; Arritmia Cardíaca; Choque; Asma
Brônquica; Insuficiência Respiratória; Doença Pulmonar Obstrutiva; Tromboembolismo Venoso; Distúrbios
Hidroeletrolíticos; Distúrbios Ácido Básicos; Reanimação Cardiopulmonar; Trauma; Urgências em Neurologia;
Farmacologia Aplicada às Urgências; Fisiologia Cardiopulmonar; Reposição Volêmica e Sanguínea; Procedimentos
Básicos nas Urgências; Transporte Médico em Urgências; Noções básicas sobre Doação de Órgãos; Acidentes com
Animais Peçonhentos; Insuficiência Renal; Urgências em Psiquiatria; Infecções Comunitárias; Antibioticoterapia;
Epidemiologia das Doenças Infecciosas; Doenças mais comuns na população idosa.
MÉDICO PEDIATRA – MENSALISTA
Especialidade: Indicadores de mortalidade perinatal, neonatal e infantil. Crescimento e desenvolvimento:
desnutrição, obesidade e distúrbios do desenvolvimento neuro-psicomotor. Imunizações: ativa e passiva.
Alimentação do recém-nascido e lactente: carências nutricionais, desvitaminoses. Patologia do lactente e da
criança: distúrbios cardiocirculatórios: cardiopatias congênitas, choque, crise hipertensa, insuficiência cardíaca,
reanimação cardiorrespitória. Distúrbios respiratórios: afecções de vias aéreas superiores, bronquite, bronquiolite,
estado de mal asmático, insuficiência respiratória aguda, pneumopatias agudas e derrames pleurais. Distúrbios
metabólicos e endócrinos: acidose e alcalose metabólicas, desidratação aguda, diabetes mellitus, hipotireoidismo
e hipertireoidismo, insuficiência suprarrenal. Distúrbios neurológicos: coma, distúrbios motores de instalação
aguda, estado de mal convulsivo. Distúrbios do aparelho urinário e renal: glomerulopatias, infecções do trato
urinário, insuficiência renal aguda e crônica, síndrome hemolítico-urêmica, síndrome nefrótica. Distúrbios
onco-hematológicos: Anemias carenciais e hemolíticas, hemorragia digestiva, leucemias e tumores sólidos,
síndromes hemorrágicas. Patologia do fígado e das vias biliares: hepatites virais, insuficiência hepática.
Doenças infectocontagiosas: AIDS, Diarreias agudas. Doenças infecciosas comuns da infância. Estafilococcias
e estreptococcias. Infecção hospitalar. Meningoencefalites virais e fúngicas. Sepse e meningite de etiologia
bacteriana. Tuberculose. Viroses respiratórias. Acidentes: acidentes por submersão. Intoxicações exógenas agudas.
Violência doméstica. Primeiros socorros no paciente politraumatizado. Clínica Geral: Insuficiência Coronariana;
Hipertensão Arterial; Insuficiência Cardíaca; Arritmia Cardíaca; Choque; Asma Brônquica; Insuficiência
Respiratória; Doença Pulmonar Obstrutiva; Tromboembolismo Venoso; Distúrbios Hidroeletrolíticos; Distúrbios
Ácido Básicos; Reanimação Cardiopulmonar; Trauma; Urgências em Neurologia; Farmacologia Aplicada às
Urgências; Fisiologia Cardiopulmonar; Reposição Volêmica e Sanguínea; Procedimentos Básicos nas Urgências;
Transporte Médico em Urgências; Noções básicas sobre Doação de Órgãos; Acidentes com Animais Peçonhentos;
Insuficiência Renal; Urgências em Psiquiatria; Infecções Comunitárias; Antibioticoterapia; Epidemiologia das
Doenças Infecciosas; Doenças mais comuns na população idosa.
MÉDICO PSIQUIATRA - MENSALISTA
Especialidade: Síndromes e Transtornos Mentais Orgânicos; Demências na senilidade e pré-senilidade; Transtornos
Mentais Orgânicos induzidos por substâncias psicoativas; Esquizofrenia; Transtorno delirante paranóico;
Transtornos Psicóticos S.O.E.; Transtornos afetivos; Transtornos de Ansiedade; Transtornos Somatomorfos;
Transtornos Dissociativos; Transtornos Sexuais; Transtornos do Sono; Transtornos Factícios; Transtornos de
Personalidade; Transtornos da Alimentação; Psiquiatria Infantil; Psiquiatria Comunitária; Psiquiatria Forense;
Emergências psiquiátricas; Epidemiologia dos Transtornos Mentais; Testes Laboratoriais e outros Testes;
Psicofarmacoterapia e Terapias convulsivantes; Psicoterapias. Clínica Geral: Insuficiência Coronariana;
Hipertensão Arterial; Insuficiência Cardíaca; Arritmia Cardíaca; Choque; Asma Brônquica; Insuficiência
Respiratória; Doença Pulmonar Obstrutiva; Tromboembolismo Venoso; Distúrbios Hidroeletrolíticos; Distúrbios
Ácido Básicos; Reanimação Cardiopulmonar; Trauma; Urgências em Neurologia; Farmacologia Aplicada às
Urgências; Fisiologia Cardiopulmonar; Reposição Volêmica e Sanguínea; Procedimentos Básicos nas Urgências;
Transporte Médico em Urgências; Noções básicas sobre Doação de Órgãos; Acidentes com Animais Peçonhentos;
Insuficiência Renal; Urgências em Psiquiatria; Infecções Comunitárias; Antibioticoterapia; Epidemiologia das
Doenças Infecciosas; Doenças mais comuns na população idosa.
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MÉDICO REUMATOLOGISTA – MENSALISTA
Especialidade: Epidemiologia das doenças reumáticas. Estrutura, fisiologia e fisiopatologia do tecido
conjuntivo. Estrutura, fisiologia e fisiopatologia do sistema imunológico. Farmacologia das drogas
antirreumáticas/terapêutica experimental. Diagnóstico e tratamento: artrites inflamatórias infecciosas.
Doenças reumatológicas sistêmicas. Doenças articulares regionais e as relacionadas com as estruturas.
Doenças degenerativas. Doenças metabólicas dos ossos, das articulações e dos músculos, Doenças
reumatológicas associadas a outros aparelhos e sistemas. Doenças da coluna. Miscelânea. Fibromialgia/
síndrome das pernas inquietas/dor psicogênica. Dor. Doença articular neuropática. Amiloidose, sarcoidose,
artrites associadas às alterações dos diversos metabolismos. Osteoartropatia hipertrófica. Doenças ósseas e
do tecido conjuntivo relacionadas à genética e ao desenvolvimento. Clínica Geral: Insuficiência Coronariana;
Hipertensão Arterial; Insuficiência Cardíaca; Arritmia Cardíaca; Choque; Asma Brônquica; Insuficiência
Respiratória; Doença Pulmonar Obstrutiva; Tromboembolismo Venoso; Distúrbios Hidroeletrolíticos;
Distúrbios Ácido Básicos; Reanimação Cardiopulmonar; Trauma; Urgências em Neurologia; Farmacologia
Aplicada às Urgências; Fisiologia Cardiopulmonar; Reposição Volêmica e Sanguínea; Procedimentos
Básicos nas Urgências; Transporte Médico em Urgências; Noções básicas sobre Doação de Órgãos; Acidentes
com Animais Peçonhentos; Insuficiência Renal; Urgências em Psiquiatria; Infecções Comunitárias;
Antibioticoterapia; Epidemiologia das Doenças Infecciosas; Doenças mais comuns na população idosa.
MÉDICO SOCORRISTA PEDIATRA – PLANTONISTA
Especialidade: Puericultura. Imunização. Alimentação. Principais patologias do recém-nascido. Problemas
de crescimento físico, de desenvolvimento motor e da nutrição. Desenvolvimento neurológico. Principais
patologias oftalmológicas da infância. Principais problemas de vias aéreas superiores - nariz, garganta,
ouvido, boca e pescoço. Principais doenças cardiológicas. Distúrbios respiratórios - principais doenças
respiratórias. Doenças do tubo digestivo e parede abdominal - doenças gastrintestinais. Doenças endócrinas.
Doenças exantemáticas, doenças de pele mais comuns na infância. Principais doenças ortopédicas. Principais
doenças hematológicas. Principais doenças oncológicas. Principais doenças infecto-contagiosas da infância.
Principais doenças cirúrgicas da infância. Urgência e emergência. Demais conhecimentos compatíveis com
as atribuições do cargo/função. Clínica Geral: Insuficiência Coronariana; Hipertensão Arterial; Insuficiência
Cardíaca; Arritmia Cardíaca; Choque; Asma Brônquica; Insuficiência Respiratória; Doença Pulmonar
Obstrutiva; Tromboembolismo Venoso; Distúrbios Hidroeletrolíticos; Distúrbios Ácido Básicos; Reanimação
Cardiopulmonar; Trauma; Urgências em Neurologia; Farmacologia Aplicada às Urgências; Fisiologia
Cardiopulmonar; Reposição Volêmica e Sanguínea; Procedimentos Básicos nas Urgências; Transporte
Médico em Urgências; Noções básicas sobre Doação de Órgãos; Acidentes com Animais Peçonhentos;
Insuficiência Renal; Urgências em Psiquiatria; Infecções Comunitárias; Antibioticoterapia; Epidemiologia
das Doenças Infecciosas; Doenças mais comuns na população idosa.
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I – PEB I
Além de Língua Portuguesa e Matemática e Raciocínio Lógico a serem abordadas na parte geral da prova,
o seguinte: Ciências Humanas (Geografia): 1. O sujeito e seu lugar no mundo: Situações de convívio em
diferentes lugares; Convivência e interações entre pessoas na comunidade; A cidade e o campo; Processos
migratórios no Brasil; Instâncias do poder público e canais de participação social; Diferenças étnico-raciais
e étnico-culturais e desigualdades sociais; 2. Conexões e escalas: Experiências da comunidade no tempo e
no espaço; Paisagens naturais e antrópicas; Unidades político-administrativas do Brasil; Território, redes e
urbanização; Territórios étnico-culturais; 3. Formas de representação e pensamento espacial: Localização,
orientação e representação espacial; Representações cartográficas; Representação das cidades e do espaço
urbano; Ciências Humanas (História): 1. Mundo pessoal: A escola e seu papel na comunidade; O papel das
religiões e da cultura para a formação dos povos antigos. As formas de organização social e política: a noção
de Estado; 2. Registros: As fontes: relatos orais, objetos, imagens, músicas, escrita, tecnologias digitais
de informação e comunicação e inscrições nas paredes, ruas e espaços sociais; Os patrimônios materiais e
imateriais da humanidade; 3. As questões históricas relativas às migrações: O surgimento da espécie humana
no continente africano e sua expansão pelo mundo; Os processos migratórios para a formação do Brasil; Os
processos migratórios do final do século XIX e início do século XX no Brasil. Ciências da Natureza: 1. Vida
e evolução: Corpo humano; Seres vivos no ambiente; Características e desenvolvimento dos animais; Cadeias
alimentares simples; Nutrição do organismo; Hábitos alimentares; Integração entre os sistemas digestório,
respiratório e circulatório; 2. Matéria e Energia: Propriedades e usos dos materiais; Propriedades e usos
dos materiais; Prevenção de acidentes domésticos; Propriedades físicas dos materiais; Ciclo hidrológico;
Consumo consciente Reciclagem; 3. Terra e Universo: Escalas de tempo; Movimento aparente do Sol no céu.
O Sol como fonte de luz e calor; Características da Terra; Observação do céu; Usos do solo; Pontos cardeais;
Calendários, fenômenos cíclicos e cultura; Constelações e mapas celestes; Movimento de rotação da Terra;
Periodicidade das fases da Lua; Instrumentos óticos.
O candidato poderá se utilizar de qualquer bibliografia que aborde o conteúdo acima, uma vez que as questões
tratarão de assuntos inequívocos, ou seja, temas que não possuem divergência entre os diversos autores.
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – PEB II – ARTES
A Arte na educação escolar: Fundamentos históricos, filosóficos e pedagógicos do ensino de Artes Visuais,
Dança, Música e Teatro. Procedimentos pedagógicos em Artes Visuais, Dança, Música e Teatro: objetivos,
conteúdos, métodos e avaliação. Os Parâmetros Curriculares Nacionais e o ensino de Artes Visuais, Dança,
Música e Teatro. Corporeidade. A arte na história: A história da Arte Brasileira e Universal, da pré-história
à contemporaneidade. Artes Visuais: principais manifestações artísticas, características das tendências e
artistas representantes. Teatro: encenação teatral; conceito e percurso histórico de diferentes concepções
teatrais e propostas contemporâneas. Dança: Aspectos históricos e culturais da Dança. Música: A história
da Música Universal e Popular Brasileira, da antiguidade à atualidade, principais manifestações musicais,
características das tendências e artistas representantes. Arte, comunicação e cultura: As linguagens artísticas
na atualidade. Manifestações artístico-culturais populares. Os elementos de visualidade e suas relações
compositivas. Os elementos básicos da música: forma e estrutura.
Bibliografia:
ALBIN, Ricardo Cravo. O Livro de Ouro da MPB. Rio de Janeiro. Ediouro, 2003
BARBOSA, Ana Mae (org.), Inquietações e mudanças no ensino da arte. São Paulo: Cortez, 2002.
BENNETT, Roy. Uma Breve História da Música. Cadernos de Música da Universidade de Cambridge. Jorge
Zahar, 1986.
BENNETT, Roy. Elementos Básicos da Música. Cadernos de Música da Universidade de Cambridge. Jorge
Zahar, 1998.
CASCUDO, Luís da Câmara. Dicionário do folclore brasileiro. Rio de Janeiro. Ediouro, s.d.
COSTA, Cristina. Questões de arte: o belo, a percepção estética e o fazer artístico. São Paulo: Moderna, 2004.
FELIPE, Carlos. O Grande Livro do Folclore. Belo Horizonte: Editora Leitura, 2004.
FERRAZ, Maria Heloísa C. de T. e FUZARI, Maria F. Rezende. Metodologia do ensino da arte: fundamentos
e proposições. São Paulo: Cortez, 2009.
FUZARI, Maria F. Resende e FERRAZ, Maria Heloísa. Arte na Educação Escolar. São Paulo: Cortez, 1990.
GARCEZ, Lucília e OLIVEIRA, Jô. Explicando a Arte Brasileira. Rio de Janeiro: Ediouro. 2003.
GONÇALVES, Maria Augusta Salin. Sentir, Pensar, Agir – Corporeidade e Educação. Campinas: Papirus,
2001.
LABAN, Rudolf. Dança Educativa Moderna. São Paulo: Ícone Editora, 1990.
MAGALDI, Sábato. Panorama do teatro brasileiro. São Paulo: Global Editora, 2004.
MARQUES, Isabel A. Dançando na Escola. São Paulo: Cortez Editora, 2003.
MARTINS, Miriam Celeste; PICOSQUE, Gisa; GUERRA, M. Terezinha. Didática do Ensino da Arte – A
Língua do Mundo. Poetizar, fruir e conhecer arte. São Paulo: FTD, 1998.
PAZ, A. Ermelinda. Pedagogia Musical Brasileira no Século XX: metodologias e tendências. Brasília.
Editora MusiMed, 2000.
PORTINARI, Maribel. História da Dança. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1989.
PROENÇA, Graça. História da Arte. São Paulo: Ática, 2011.
SPOLIN, Viola. Improvisação para o teatro. São Paulo: Perspectiva, 1979.
STRICKLAND, Carol. Arte comentada: da pré-história ao pós-moderno – tradução Angela Lobo de Andrade.
Rio de Janeiro: Ediouro, 2004.
Ministério da Educação, Parâmetros Curriculares Nacionais. Arte/ Secretaria de Educação Fundamental Brasília: MEC/SEF, 1997.
Legislação
Constituição Federal/88 – artigos 205 a 214.
Lei Federal nº 8.069/1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente (atualizada): artigos 7º a 24, 53 a 69, 131 a
140. Lei Federal nº 9.394/1996 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (atualizada).
Lei Federal nº 13.005/2014 – Plano Nacional de Educação.
Base Nacional Comum Curricular
BRASIL. Resolução CNE/CEB 05/2009 – Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil.
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Brasília: CNE, 2009.
. Resolução CNE/CEB 04/2009 – Institui Diretrizes Operacionais para o Atendimento
Educacional Especializado na Educação Básica, modalidade Educação Especial. Brasília: CNE, 2009.
. Resolução CNE/CEB 04/2010 – Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação
Básica. Brasília: CNE, 2010.
. Resolução CNE/CEB 07/2010 – Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental
de 9 (nove) anos. Brasília: CNE, 2010.
. Parecer CNE/CEB 11/2010 – Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental
de 09 anos. Brasília: CNE, 2010.
. Reexame do Parecer CNE/SEB nº 23/2008, que institui Diretrizes Operacionais para a
Educação de Jovens e Adultos – EJA; idade mínima e certificação nos exames de EJA; e Educação de Jovens
e Adultos desenvolvida por meio da Educação a Distância. Brasília: CNE, 2010.
. Política Nacional da Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva. Brasília,
MEC/2008.
Conhecimentos Pedagógicos
BECKER, Fernando. Educação e construção do conhecimento. Porto Alegre: Penso, 2012.
CAROLYN, Edward; et. al. As cem linguagens da criança. Porto Alegre. Artmed, 1999.
COLL, Cesar. Psicologia da Educação Virtual: aprender e ensinar com tecnologias da informação e da
comunicação. Porto Alegre. Artmed, 2010.
CUNHA, Susana Rangel Vieira da (org.). Cor, som e movimento. Mediação, 1999.
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PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – PEB II – EDUCAÇÃO FÍSICA
Dimensões históricas da Educação Física. Dimensões filosóficas, antropológicas e sociais aplicadas
à Educação Física e ao Esporte: lazer e as interfaces com a Educação Física, esporte, mídia e os
desdobramentos na Educação Física; corpo, sociedade e a construção da cultura corporal de movimento.
Dimensões biológicas aplicadas à Educação Física e ao Esporte: as mudanças fisiológicas resultantes da
atividade física; nutrição e atividade física; socorros de urgência aplicados à Educação Física; as diferentes
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possibilidades: as diferentes concepções e os aspectos legais da Educação Física na escola. Educação Física
escolar e cidadania: os objetivos, conteúdos, metodologia e avaliação na Educação Física escolar. Esporte e
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PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL – PEI
Processo de ensinar e aprender. Pedagogia da Infância, as diferentes dimensões humanas, direitos da infância,
didática e Metodologia do Ensino em Anos Iniciais. Alfabetização e letramento. Linguagem oral e escrita.
Produção de textos. Precursores e seguidores da Literatura Infantil no Brasil. Alfabetização e letramento.
Processos cognitivos na alfabetização. A construção e desenvolvimento da leitura e escrita. A formação do
pensamento lógico da criança. O ambiente alfabetizador e as dificuldades de aprendizagem. A alfabetização
nos diferentes momentos históricos. A função social da alfabetização. A intencionalidade da avaliação no
processo de apropriação e produção do conhecimento. Desenvolvimento linguístico e desenvolvimento
cognitivo. As etapas do processo de alfabetização. A importância da consciência fonológica na alfabetização.
A tecnologia a favor da alfabetização. A perspectiva infantil na fase da alfabetização. A função social da
escola pública contemporânea. O desenvolvimento e a aprendizagem da criança de 0 e 3 anos. A linguagem
simbólica. O jogo, o brinquedo e a brincadeira. Os três tipos de conhecimento: físico, social e lógicomatemático. A avaliação na educação infantil. O planejamento do trabalho pedagógico. Avaliação, Observação
e Registro. Projetos para a educação infantil. Reflexões sobre a prática pedagógica: a organização do espaço
e do tempo. Cuidar e educar. As relações da escola com a comunidade. Desenvolvimento da motricidade,
linguagem e cognição da criança. O Sistema Nacional de Ensino Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.
LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional). Parâmetros curriculares nacionais. Estatuto da
Criança e do Adolescente – ECA – Lei nº 8.069, de 13 de julho de 199. A política educacional no Brasil para
crianças de 0 a 6 anos.
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PSICÓLOGO
Psicologia geral: Psicoterapia individual. Psicoterapia de grupo. Psicologia experimental. Metodologia.
Noções de estatística e antropologia. Psicologia do Desenvolvimento: René Spitz. Jean Piaget. Escala
de Gesell. Teorias da Personalidade e Teoria Psicoterápica: Abordagem centrada no cliente. Abordagem
corporal. Abordagem psicanalítica. Abordagem cognitivo-comportamental. Abordagem existencialista.
Abordagem analítica. Abordagem gestáltica. Abordagem psicodramática. Abordagem psicossomática.
Psicodiagnóstico: Entrevistas. Bateria psicométrica: testes projetivos, psicomotores e nível intelectual.
Observação lúdica. Conduta e encaminhamento. Equipe multiprofissional. Pesquisa. Assistência domiciliar.
Atendimento familiar. Psicopatologia: Noções de psicopatologia geral. Noções de nosologia psiquiátrica:
transtornos psiquiátricos e suas manifestações sintomáticas. Modalidades de tratamentos biológicos e
psicológicos atuais: indicações, limitações, antagonismos, sinergismos. A psicologia na equipe psiquiátrica
multiprofissional: definições de papéis, atribuições e responsabilidades. A psicologia nas diversas
modalidades de atendimento: oficina abrigada, centros de convivência, programas comunitários: métodos,
objetivos, indicações e limitações. Ética dos profissionais de saúde mental: responsabilidades, atribuições,
sigilo, compromisso com atualização do conhecimento. Legislação em saúde mental (Lei Federal nº. 10.216
de 06/04/02, conteúdo e repercussão na prática assistencial). A Política Nacional de Saúde Mental. Ética
Profissional.
PSICOPEDAGOGO
Educação e diversidade; Educação e inclusão – a integração de alunos com deficiência em classes
regulares dos sistemas de ensino. Política Nacional de Educação Especial. Princípios e fundamentos da
Educação Especial. Currículo em Educação Especial. O ensino na Educação Especial: especificidades.
Educação Especial: orientação metodológica. Educação inclusiva: concepção, diferenças e preconceitos
na escola, transtornos emocionais, necessidades educativas especiais e aprendizagem. Definições dos
tipos de deficiência; Programa Educação Inclusiva; Necessidades educacionais especiais temporárias e
permanentes. Educação Especial: aspectos históricos e pedagógicos. O desenvolvimento da criança nos
aspectos: biológico, emocional, cognitivo. Flexibilizações e adaptações curriculares, para o atendimento
às necessidades educacionais especiais. Aspectos sociais, psicológicos e cognitivos da educação inclusiva;
Surdez: concepção médica e concepção social; Modalidade de língua oral e de língua de sinais; LIBRAS:
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introdução ao idioma e noções básicas; Aspectos Linguísticos da LIBRAS: Fonologia, Morfologia, Sintaxe,
Semântica, Pragmática; Princípios e orientação curriculares para a inclusão do aluno surdo; Práticas
pedagógicas e a constituição de um ambiente educativo inclusivo bilíngue; Cultura surda e inclusão na esfera
escolar; O papel do intérprete de LIBRAS na educação do surdo.
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Pesquisa, formação e Assessoria Pedagógica.14ª Edição – 2002
VINHA, Telma Pileggi. O educador e a moralidade infantil: uma visão construtivista. Campinas: Mercado
das Letras, 2000.
VYGOTSKY, Lev Semenovitch. A formação social da mente. São Paulo: Martins Fontes, 1996.
SECRETÁRIO DE ESCOLA
Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB). Constituição Federal: artigos 205 a 214. Noções de censo
escolar. Escrituração escolar. Classificação dos registros individual: guia de transferência, ficha individual
do aluno e do funcionário. Histórico escolar. Redação de atas, ofícios, requerimentos e correspondências
oficiais. Noções de protocolo e arquivo: atas de conselho de classe, atas de resultados finais e outros. Modos
de registrar: normas gerais de organização, escrituração e procedimentos, comuns e especiais. Eventos
escolares objeto de registro: matrícula e transferência. Regras básicas de comportamento profissional para o
trato diário com o público interno, externo e colegas de trabalho. Relações interpessoais e a ética no serviço
público. Diretrizes e orientações às Unidades Escolares da Rede Municipal quanto às questões de saúde no
espaço escolar.
VETERINÁRIO
Ações de vigilância em saúde (epidemiológica, sanitária e ambiental). Agravos à saúde provocados
por alimentos (intoxicações e infecções). Bioestatística. Clínica médico-cirúrgica veterinária. Doenças
infectocontagiosas dos animais domésticos. Epidemiologia e saúde pública veterinária. Farmacologia e
terapêutica médico-veterinária. Higiene e higienização de estabelecimentos e de alimentos. Fisiologia dos
animais domésticos. Inspeção e tecnologia de produtos de origem animal. Legislações sanitárias (federal
e estadual/SP). Manejo de animais de pequeno e médio portes. Medidas de controle urbano de animais
de fauna sinantrópica. Medidas de controle urbano de animais domésticos. Microbiologia e imunologia.
Nutrição animal. Parasitologia médico-veterinária. Patologia médico-veterinária. Reprodução e fisiologia da
reprodução animal. Toxicologia. Zoonoses. Zootecnia.
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NOTAS:
* Item: candidato deverá assinalar (“X”) indicando o documento em anexo.
** Pontos: será computado apenas o título de maior pontuação, conforme Capítulo 9 do Edital
***Esta Declaração e o respectivo Título deverão ser enviados/anexados digitalmente (upload), em campo
próprio disponibilizado no sistema na área do candidato, até no máximo 1 (um) dia útil após o encerramento
das inscrições.

DADOS DO CANDIDATO
NOME
Nº
INSCRIÇÃ
O

ANEXO V - CRONOGRAMA PREVISTO DE DATAS

EMPREGO

O cronograma abaixo constitui mera expectativa, podendo haver variação nas datas de acordo com
as necessidades técnicas e operacionais da PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA ou da
METROCAPITAL, sendo de inteira responsabilidade dos candidatos acompanhar as publicações oficiais
realizadas no site www.metrocapital.com.br, na área destinada à este Concurso Público.

DEFICIÊNCIA(S) DECLARADA(S)

CID Nº*

EVENTOS

NOME COMPLETO DO MÉDICO SUBSCRITOR DO
LAUDO ANEXO

CRM Nº**

CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA REALIZAÇÃO DA PROVA
( )Não preciso de condições especiais
( ) Sala de fácil acesso (andar térreo, rampa, elevador)
( ) Prova e Folha de Respostas com fonte ampliada - Fonte tamanho 18 ( ) ou 24 (
)
( ) Ledor
Braile

( ) Transcritor

( ) Intérprete de Libras

( ) Prova em

DATAS PREVISTAS

Divulgação do Edital Completo no Site e Resumido na Imprensa Oficial.

11/10/2018

Período de Inscrições “on-line” - internet.

11/10/2018 à
12/11/2018

Período de Requerimento de Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição.

Até 18/10/2018

Divulgação do Edital de Deferimento dos Pedidos de Isenção de
pagamento de inscrição.

29/10/2018

Período de Interposição de Recursos contra Indeferimentos dos pedidos de
isenção do pagamento da taxa de inscrição.

30 e 31/10/2018

Divulgação da Resposta aos Recursos contra indeferimentos dos pedidos
de isenção de pagamento da inscrição.

05/11/2018

Último dia para pagamento da inscrição e entrega dos títulos.

13/11/2018

Divulgação do deferimento das inscrições para concorrer na condição de
pessoa com deficiência.

19/11/2018

( ) Software de Leitura - ( ) Dos Vox ( ) NVDA ( ) JAWS ( ) ZoomText
( ) Outra. Qual?

________________________, _______, de ________________________ de 2018.
____________________________________
(Assinatura do Candidato)

NOTAS:
* CID Nº: Número de Classificação/Código Internacional da Doença.
** CRM Nº: Número de inscrição no Conselho Regional de Medicina.
***Esta Declaração e o respectivo Laudo Médico deverão ser enviados/anexados digitalmente (upload), em
campo próprio disponibilizado no sistema, no ato da inscrição.
**** Esta declaração não assegura a isenção de pagamento.

Interposição de recurso
Divulgação da resposta quanto ao recurso

ANEXO IV - FORMULÁRIO DE ENTREGA DE TÍTULO

20 e 21/11/2018
22/11/2018

NOME

Divulgação do Edital de Homologação de Inscrições e Convocação para
Prova Objetiva.

Nº
INSCRIÇÃO

Realização da Prova Objetiva.

09/12/2018

Divulgação do Gabarito Preliminar.

09/12/2018

DADOS DO CANDIDATO

Até 30/11/2018

EMPREGO

Item
*

Título

Pontos**

Certificado de conclusão de curso de Pós Graduação “lato sensu” em nível de
especialização, na área da Educação, acompanhado do histórico escolar, nos
moldes das resoluções do Conselho Nacional de Educação (CNE) à época de
realização do curso.

1,0

Diploma, devidamente registrado, ou certificado/declaração de conclusão de
curso de Pós Graduação "stricto sensu", em nível de Mestrado, na área da
Educação, acompanhado do Histórico Escolar.

3,0

Diploma, devidamente registrado, ou certificado/declaração de conclusão de
curso de Pós Graduação "stricto sensu", em nível de Doutorado, na área da
Educação, acompanhado do Histórico Escolar.

5,0

________________________, _______, de ________________________ de 2018.
____________________________________

Período de Pedido de Vistas de Questões, Interposição de Recursos contra
a Prova Objetiva e Gabarito Preliminar.

10 e 11/12/2018

Divulgação da Resposta aos Recursos contra a Prova Objetiva, Gabarito
Preliminar e Divulgação do Gabarito Oficial – Definitivo e Resultado Final

26/12/2018

Período de Interposição de Recursos contra o Gabarito Oficial e Resultado
Final.

27 e 28/12/2018

Divulgação da Resposta aos Recursos contra Gabarito Oficial e Resultado
Final.

04/01/2019

Publicação da Homologação Final.

A partir de 04/01/2018

(Assinatura do Candidato)

O Município de Nova Odessa dá garantia da autenticidade deste
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