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DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
 

EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA 
CONCURSO PÚBLICO  PREFEITURA MUNICIPAL DE 

NOVA ODESSA/SP - CONCURSO PÚBLICO  01/2022

 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.Os candidatos contratados estarão subordinados às normas Constitucionais aplicá-
veis, à Consolidação das Leis Trabalhistas - CLT, Lei Municipal nº 1.365/89 e outras leis 
municipais pertinentes e alterações posteriores, bem como às demais normas vigentes.
 1.4.A descrição das atribuições básicas dos empregos consta do Anexo I deste Edital.
  1.5.O conteúdo programático consta do Anexo II deste Edital.
  1.6.Todos os questionamentos relacionados ao presente Edital deverão ser encami-
nhados ao Serviço de Atendimento ao Candidato por meio do Fale Conosco (e-mail) 
no endereço eletrônico www.metrocapital.com.br ou pelo telefone (019) 3834-2333, de 
segunda asexta-feira, úteis, das 09 às 17 horas (horário de Brasília).
  1.7.A inscrição do candidato implicará a concordância plena e integral com os termos 
deste Edital.

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                    VALOR DA INSCRIÇÃO R$ 43,62

Benefícios: Cartão Alimentação no valor de R$ 552,89, + Vale Transporte**

Emprego Vagas V. Def.
Vencimento

Base*
Carga Horária

Semanal
Requisitos

Auxiliar de Serviços 10 + CR - R$ 1.556,08 40h
Ensino Fundamental

Completo

Carpinteiro/Marceneiro 01 + CR - R$ 1.833,93 40h
Ensino Fundamental

Completo

Coveiro 01 + CR - R$ 1.833,93 40h
Ensino Fundamental

Completo

Eletricista 01 + CR - R$ 1.833,93 40h
Ensino Fundamental

Completo

Encanador 01 + CR - R$ 1.939,32 40h
Ensino Fundamental

Completo

Encarregado de Serviço 01 + CR - R$ 3.194,51 40h
Ensino Fundamental

Completo

Encarregado do Controle
de Patrimônio

01 + CR - R$ 2.812,85 40h
Ensino Fundamental

Completo

Motorista de Ambulância CR - R$ 1.932,72 40h

Ensino Fundamental
Completo + Carteira

Nacional de Habilitação
(CNH) no Mínimo

Categoria D + Habilitação
em Curso Especializado

para Condução de
Veículos de Emergência.

Motorista de Veículos
Pesados

01 + CR

-

R$ 1.939,32 40h

Ensino Fundamental
Completo + Carteira

Nacional de Habilitação
(CNH) no Mínimo

Categoria D

Operador de Máquinas
Pesadas

01 + CR

-

R$ 1.939,32 40h

Ensino Fundamental
Completo e Carteira

Nacional de Habilitação
(CNH) Categoria E

Operador de Motosserra 01 + CR
-

R$ 1.833,93 40h
Ensino Fundamental

Completo

Operador de Roçadeira
Costal e Lateral

01 + CR
-

R$ 1.833,93 40h
Ensino Fundamental

Completo

Pedreiro 01 + CR
-

R$ 1.833,93 40h
Ensino Fundamental

Completo

ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO                    VALOR DA INSCRIÇÃO R$ 43,62

Benefícios: Cartão Alimentação no valor de R$ 552,89, + Vale Transporte**

Emprego Vagas V. Def.
Vencimento

Base*
Carga Horária

Semanal
Requisitos

Auxiliar de Serviços 10 + CR - R$ 1.556,08 40h
Ensino Fundamental

Completo

Carpinteiro/Marceneiro 01 + CR - R$ 1.833,93 40h
Ensino Fundamental

Completo

Coveiro 01 + CR - R$ 1.833,93 40h
Ensino Fundamental

Completo

Eletricista 01 + CR - R$ 1.833,93 40h
Ensino Fundamental

Completo

Encanador 01 + CR - R$ 1.939,32 40h
Ensino Fundamental

Completo

Encarregado de Serviço 01 + CR - R$ 3.194,51 40h
Ensino Fundamental

Completo

Encarregado do Controle
de Patrimônio

01 + CR - R$ 2.812,85 40h
Ensino Fundamental

Completo

Motorista de Ambulância CR - R$ 1.932,72 40h

Ensino Fundamental
Completo + Carteira

Nacional de Habilitação
(CNH) no Mínimo

Categoria D + Habilitação
em Curso Especializado

para Condução de
Veículos de Emergência.

Motorista de Veículos
Pesados

01 + CR

-

R$ 1.939,32 40h

Ensino Fundamental
Completo + Carteira

Nacional de Habilitação
(CNH) no Mínimo

Categoria D

Operador de Máquinas
Pesadas

01 + CR

-

R$ 1.939,32 40h

Ensino Fundamental
Completo e Carteira

Nacional de Habilitação
(CNH) Categoria E

Operador de Motosserra 01 + CR
-

R$ 1.833,93 40h
Ensino Fundamental

Completo

Operador de Roçadeira
Costal e Lateral

01 + CR
-

R$ 1.833,93 40h
Ensino Fundamental

Completo

Pedreiro 01 + CR
-

R$ 1.833,93 40h
Ensino Fundamental

Completo

Pintor 01 + CR
-

R$ 1.833,93 40h
Ensino Fundamental

Completo

Tratorista 01 + CR - R$ 1.703,32 40h

Ensino Fundamental
Completo e Carteira

Nacional de Habilitação
(CNH) Categoria C

ENSINO MÉDIO / TÉCNICO COMPLETO                    VALOR DA INSCRIÇÃO R$ 59,84

Benefícios: Cartão Alimentação no valor de R$ 552,89 + Vale Transporte**

Emprego Vagas V. Def.
Vencimento

Base*
Carga Horária

Semanal
Requisitos

Agente Comunitário de
Saúde – UBS I

1 + CR - R$ 1.758,33 40h

Ensino Médio Completo +
Residir na área da

comunidade em que
atuar, desde a data da

publicação deste Edital,
conforme Anexo I – Das

Atribuições

Agente Comunitário de
Saúde – UBS II

CR - R$ 1.758,33 40h

Ensino Médio Completo +
Residir na área da

comunidade em que
atuar, desde a data da

publicação deste Edital,
conforme Anexo I – Das

Atribuições

Agente Comunitário de
Saúde – UBS III

CR - R$ 1.758,33 40h

Ensino Médio Completo +
Residir na área da

comunidade em que
atuar, desde a data da

publicação deste Edital,
conforme Anexo I – Das

Atribuições

Agente Comunitário de
Saúde – UBS IV

CR - R$ 1.758,33 40h

Ensino Médio Completo +
Residir na área da

comunidade em que
atuar, desde a data da

publicação deste Edital,
conforme Anexo I – Das

Atribuições

Agente Comunitário de
Saúde – UBS V

2 + CR - R$ 1.758,33 40h

Ensino Médio Completo +
Residir na área da

comunidade em que
atuar, desde a data da

publicação deste Edital,
conforme Anexo I – Das

Atribuições

Agente de Controle de
Endemias

01 + CR - R$ 1.481,36 40h

Ensino Médio Completo +
Carteira Nacional de
Habilitação (CNH) no
Mínimo Categoria B

Agente Fiscal de Rendas
Municipais

01 + CR - R$ 3.595,91 40h Ensino Médio Completo +
Curso Técnico (ou

Superior) em
Contabilidade + Registro

Ativo no Conselho de
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Pintor 01 + CR
-

R$ 1.833,93 40h
Ensino Fundamental

Completo

Tratorista 01 + CR - R$ 1.703,32 40h

Ensino Fundamental
Completo e Carteira

Nacional de Habilitação
(CNH) Categoria C

ENSINO MÉDIO / TÉCNICO COMPLETO                    VALOR DA INSCRIÇÃO R$ 59,84

Benefícios: Cartão Alimentação no valor de R$ 552,89 + Vale Transporte**

Emprego Vagas V. Def.
Vencimento

Base*
Carga Horária

Semanal
Requisitos

Agente Comunitário de
Saúde – UBS I

1 + CR - R$ 1.758,33 40h

Ensino Médio Completo +
Residir na área da

comunidade em que
atuar, desde a data da

publicação deste Edital,
conforme Anexo I – Das

Atribuições

Agente Comunitário de
Saúde – UBS II

CR - R$ 1.758,33 40h

Ensino Médio Completo +
Residir na área da

comunidade em que
atuar, desde a data da

publicação deste Edital,
conforme Anexo I – Das

Atribuições

Agente Comunitário de
Saúde – UBS III

CR - R$ 1.758,33 40h

Ensino Médio Completo +
Residir na área da

comunidade em que
atuar, desde a data da

publicação deste Edital,
conforme Anexo I – Das

Atribuições

Agente Comunitário de
Saúde – UBS IV

CR - R$ 1.758,33 40h

Ensino Médio Completo +
Residir na área da

comunidade em que
atuar, desde a data da

publicação deste Edital,
conforme Anexo I – Das

Atribuições

Agente Comunitário de
Saúde – UBS V

2 + CR - R$ 1.758,33 40h

Ensino Médio Completo +
Residir na área da

comunidade em que
atuar, desde a data da

publicação deste Edital,
conforme Anexo I – Das

Atribuições

Agente de Controle de
Endemias

01 + CR - R$ 1.481,36 40h

Ensino Médio Completo +
Carteira Nacional de
Habilitação (CNH) no
Mínimo Categoria B

Agente Fiscal de Rendas
Municipais

01 + CR - R$ 3.595,91 40h Ensino Médio Completo +
Curso Técnico (ou

Superior) em
Contabilidade + Registro

Ativo no Conselho de

Classe

Auxiliar de Dentista 01 + CR - R$ 1.833,93 40h

Ensino Fundamental
Completo + Curso de
Auxiliar ou Técnico na

Área + Registro Ativo no
Conselho de Classe

Auxiliar de Farmácia 03 + CR - R$ 1.562,38 40h
Ensino Médio Completo +

Curso Técnico em
Farmácia

Fiscal de Obras e Posturas 03 + CR - R$ 2.812,85 40h

Ensino Médio Completo +
Curso Técnico em

Edificações + Registro
Ativo no Conselho de

Classe

Recepcionista 01 + CR - R$ 1.587,91 40h
Ensino Médio Completo

Técnico de Enfermagem 03 + CR - R$ 2.713,31 40h

Ensino Médio Completo +
Curso Técnico em

Enfermagem + Registro
Ativo no Conselho de

Classe

Técnico em Imobilização
Ortopédica

01 + CR - R$ 1.939,32 40h

Ensino Médio Completo +
Curso Técnico em

Imobilização Ortopédica

Técnico de Informática 01 + CR - R$ 1.939,32 40h

Ensino Médio Completo +
Curso Técnico (ou

Superior) em Informática
ou correlato 

Técnico de Segurança do
Trabalho

01 + CR - R$ 2.477,70 40h

Ensino Médio Completo +
Curso Técnico de

Segurança do Trabalho +
Registro Ativo no DSST

(Divisão de Saúde e
Segurança do Trabalho)

Tratador de Animais 02 + CR - R$ 1.758,33 40h Ensino Médio Completo

ENSINO SUPERIOR COMPLETO                    VALOR DA INSCRIÇÃO R$ 71,67 

Benefícios: Cartão Alimentação no valor de R$ 552,89 + Vale Transporte**

Emprego Vagas V. Def.
Vencimento

Base*
Carga Horária

Semanal
Requisitos

Analista de Sistemas 01 + CR - R$ 2.812,85 40h

Ensino Superior Completo
em Análise de Sistemas,

Tecnologia da Informação
ou correlato

Arquiteto 01 + CR - R$ 2.812,85 40h

Ensino Superior Completo
em Arquitetura + Registro

Ativo no Conselho de
Classe

Assistente Social 02 + CR - R$ 3.595,91 30h

Ensino Superior Completo
em Assistência Social +

Registro Ativo no
Conselho de Classe

Bibliotecário 01 + CR R$ 3.194,51 40h

Ensino Superior Completo
em Biblioteconomia +

Registro Ativo no
Conselho de Classe

Biólogo 01 + CR - R$ 3.194,51 30h

Ensino Superior Completo
em Biologia +

Especialização em
Zoologia + Registro Ativo

no Conselho de Classe

Cirurgião Dentista Da
Família

CR - R$ 4.940,00 40h

Ensino Superior Completo
em Odontologia +

Especialização em Saúde
da Família ou Saúde

Coletiva + Registro Ativo
no Conselho de Classe 

Contador CR - R$ 8.088,74 40h

Ensino Superior Completo
em Contabilidade +

Registro Ativo no
Conselho de Classe

Coordenador de CRAS 01 + CR - R$ 3.777,94 40h

Ensino Superior Completo
em Serviço Social,

Psicologia, Pedagogia ou
Administração + Registro

Ativo no Conselho de
Classe, se o caso

Enfermeiro 01 + CR - R$ 3.777,94 40h

Ensino Superior Completo
em Enfermagem +
Registro Ativo no

Conselho de Classe

Enfermeiro Saúde da
Família

CR - R$ 4.255,34 40h

Ensino Superior Completo
em Enfermagem +

Especialização em Saúde
da Família ou Saúde

Coletiva + Registro Ativo
no Conselho de Classe

Engenheiro de Segurança
do Trabalho

01 + CR - R$ 4.103,23 30h

Ensino Superior Completo
em Engenharia de

Segurança do Trabalho +
Registro Ativo no

Conselho de Classe

Fonoaudiólogo CR - R$ 3.777,94 40h

Ensino Superior Completo
em Fonoaudiologia +

Registro Ativo no
Conselho de Classe

Médico Cardiologista
Mensalista****

02 + CR - R$ 4.789,60 20h

Ensino Superior Completo
em Medicina +

Especialização na Área +
Registro Ativo no

Conselho de Classe

Médico Clínico Geral
Plantonista***

01 + CR - R$ 9.980,65 24h

Ensino Superior Completo
em Medicina + Registro

Ativo no Conselho de
Classe

Médico Saúde da Família CR - R$ 9.598,63 40h
Ensino Superior Completo

em Medicina +
Especialização em Saúde

da Família ou Saúde
Coletiva + Registro Ativo
no Conselho de Classe

Médico do Trabalho CR - R$ 4.338,40 20h

Ensino Superior Completo
em Medicina +

Especialização em
Medicina do Trabalho +

Registro Ativo no
Conselho de Classe

Médico Endocrinologista
Mensalista****

01 + CR - R$ 4.789,60 20h

Ensino Superior Completo
em Medicina +

Especialização na área +
Registro Ativo no

Conselho de Classe

Médico Ginecologista
Mensalista****

CR - R$ 4.789,60 20h

Ensino Superior Completo
em Medicina +

Especialização na área +
Registro Ativo no

Conselho de Classe

Médico Ginecologista
Plantonista***

01 + CR - R$ 9.980,65 24h

Ensino Superior Completo
em Medicina +

Especialização na área +
Registro Ativo no

Conselho de Classe

Médico Neurologista
Mensalista****

01 + CR - R$ 4.789,60 20h

Ensino Superior Completo
em Medicina +

Especialização na área +
Registro Ativo no

Conselho de Classe

Médico Ortopedista
Mensalista****

01 + CR - R$ 4.789,60 20h

Ensino Superior Completo
em Medicina +

Especialização na área +
Registro Ativo no

Conselho de Classe

Médico Pediatra
Mensalista****

02 + CR - R$ 4.789,60 20h

Ensino Superior Completo
em Medicina +

Especialização na área +
Registro Ativo no

Conselho de Classe
Médico Pediatra
Plantonista***

02 + CR -
R$ 4.789,60

20h Ensino Superior Completo
em Medicina +

Especialização na área +
Registro Ativo no

Conselho de Classe

Médico Psiquiatra
Mensalista****

01 + CR - R$ 4.789,60 20h

Ensino Superior Completo
em Medicina +

Especialização na área +
Registro Ativo no

Conselho de Classe

Médico Psiquiatra Infantil
Mensalista****

01 + CR - R$ 4.789,60 20h

Ensino Superior Completo
em Medicina +

Especialização na área +
Registro Ativo no

Conselho de Classe
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Notas:
 *Salário Base
 ** Vale Transporte tem desconto de 6% sobre o salário base
 ***Baseado em 96 horas mensais de plantão, incluído o DSR + Adicional de Insalu-
bridade + Assiduidade + Média de Bônus atendimento.  
  96 horas/plantão dia               R$ 8.696,64
 Assiduidade                                 R$    869,66
 Insalubridade                              R$     242,40
 Bônus atendimento média 95 R$     171,95
 Total                                           R$ 9.980,65
 ****Baseado em 100 horas mensais de ambulatório, incluído o DSR + Adicional de 
Insalubridade + Média de Bônus atendimento.  
 100 horas mensais ambulatórioR$ 4.096,00
 InsalubridadeR$    242,40
 Bônus atendimento média 240R$    451,20
 TotalR$ 4.789,60
 CR: Cadastro Reserva, vez que o Concurso Público se destina ao preenchimento das 
vagas que vierem a surgir, em caráter temporário.
 V. Def.: Vagas para deficientes (PcD).
  2.2.As vagas e os vencimentos base dos candidatos classificados que vierem a ser 
contratados respeitarão as informações contidas no Anexo I.
  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 ampara-
do 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 qual-
quer 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, constan-
tes do Anexo I e outras previstas neste Edital, quando for o caso, na data da contratação;
  k)cumprir as determinações deste Edital.
  2.4.Não haverá qualquer restrição ao candidato que, no ato de sua inscrição no cer-
tame, não possuir   os requisitos estabelecidos no subitem 2.2. 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 com-
provados mediante a apresentação de documentos originais.
  2.6.O candidato que, não reunir os requisitos de acordo com o estabelecido no item 2.4 
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 29 
de março de 2022 até 02 de maio de 2022.
  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 cau-
sem 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 inscri-
ção após a conclusão do preenchimento do Formulário de Inscrição.
  3.7.Até o encerramento das inscrições, todos os candidatos inscritos poderão reimpri-
mir, caso necessário, o boleto bancário.
  3.7.1.O pagamento do valor da inscrição após o vencimento, a realização de qual-
quer 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, pode-
rão 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, com-
provante 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 pa-
gamentos que não forem identificados devido a erro na informação de dados pelo can-
didato 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 eletrôni-
co, 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 paga-
mento, 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 em-
prego, 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 ale-
gar 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 recla-
mações 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 al-
guma, 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 realiza-
ção 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.

Nutricionista 01 + CR - R$ 3.595,91 30h

Ensino Superior Completo
em Nutrição + Registro
Ativo no Conselho de

Classe

Procurador Jurídico 01 + CR - R$ 9.598,63 30 h

Ensino Superior Completo
em Direito + Inscrição na
Ordem dos Advogados do
Brasil (OAB) há no mínimo

06 (seis) meses

Terapeuta Ocupacional 01 + CR - R$ 2.571,77 30h

Ensino Superior Completo
em Terapia Ocupacional +

Registro Ativo no
Conselho de Classe

Vice-Diretor CR - R$ 4.986,48 40h

Ensino Superior Completo
em Pedagogia

(Licenciatura Plena) ou
Especialização na Área da
Educação + 02 (dois) anos

de experiência como
professor

---------------------------------------

Emprego Prova
Número de
Questões

Duração da
Prova

Auxiliar de Serviços

Coveiro

Operador de Motosserra

Operador de Roçadeira Costal e Lateral

Língua Portuguesa

Matemática e Raciocínio Lógico

Total

15

15

30

3 h

Auxiliar de Dentista

Auxiliar de Farmácia

Carpinteiro/Marceneiro

Eletricista

Encanador

Motorista de Ambulância

Motorista de Veículos Pesados

Operador de Máquinas Pesadas

Pedreiro

Pintor

Tratorista

Língua Portuguesa

Matemática e Raciocínio Lógico

Conhecimentos Específicos

Total

15

15

10

40

3 h

Agente Comunitário de Saúde 

Agente de Controle de Endemias

Encarregado de Serviços

Língua Portuguesa

Matemática e Raciocínio Lógico

Conhecimentos Gerais e Atualidades

10

10

05

3 h
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  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 (fami-
liar 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 UMA EMPREGO NO CONCURSO PÚ-
BLICO
     4.1.As Provas Objetivas dos empregos indicadas abaixo serão realizadas em períodos 
ou dias distintos, possibilitando a realização de inscrição para mais de um emprego ao 
candidato interessado:

Período 1 (09h00)

     Empregos de Ensino Fundamental Completo
Empregos de Ensino Superior Completo, exceto emprego de Procurador Jurídico 

Período 2 (13h30)

Empregos de Ensino Médio/Técnico Completo
Procurador Jurídico

      4.2.Os candidatos aos empregos Médicos (todas as especialidades), que realizarem 
inscrição para mais de uma especialidade, poderão realizar as Provas no mesmo perío-
do, 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 de-
verá 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 Decreto Federal nº 9.508/2018, é assegu-
rado o direito de inscrição para emprego no Concurso Público, cujas atribuições sejam 
compatíveis com sua deficiência.
  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 car-
tório) 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, junta-
mente 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 mo-
dalidade, devendo o laudo passar por uma análise da METROCAPITAL. No caso de in-
deferimento, 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 cor-
respondente 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 audio-
metria 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 aten-
dimento especial, indicando as condições de que necessita para a realização das provas.
  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, le-
dor, 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 apli-
cação da prova, reglete e punção, podendo utilizar-se também de soroban.
  5.5.Aos candidatos com deficiência visual (baixa visão) que solicitarem Prova Espe-
cial 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 indi-
cação 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 condi-
ção de pessoa com deficiência e na condição de pessoa com necessidades especiais será 

divulgada na data de 09/05/2022 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 
ou necessidade especial 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 a METROCAPITAL por meio da área do candidato no endereço 
eletrônico www.metrocapital.com.br.
  5.7.2.No dia 16/05/2022 serão divulgados no site da METROCAPITAL (www.metro-
capital.com.br) as respostas aos recursos interpostos.
  5.8.O candidato que, no ato da inscrição, declarar-se pessoa com deficiência, se apro-
vado 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 preenchimen-
to 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 re-
servada 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 no Concurso Pú-
blico, 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 classi-
ficado, ele será convocado nessa condição, ficando a emprego de uma equipe multi-
profissional, 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.
  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.     A inscrição nos termos deste Capítulo, apenas possibilitam ao candidato a 
inscrição como pessoa com deficiência e/ou necessidade especial, mas não isentam o 
mesmo de pagamento do valor da inscrição.
  5.17.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 domicilia-
do 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 01 de abril de 2022:
  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 con-
tados 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 can-
didato, 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 contratação do candidato, a METRO-
CAPITAL e/ou a PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA poderá solicitar a 
apresentação dos documentos originais ou cópia autenticada em cartório. Comprovada 
a inexatidão ou inautenticidade 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 Ca-
pítulo não configura a concessão automática da isenção, devendo a documentação ser 
analisada pela METROCAPITAL. No caso de indeferimento, o interessado somente 
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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 deter-
minados, 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 
11/04/2022 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 18/04/2022 serão divulgados no site da METROCAPITAL (www.metro-
capital.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 automatica-
mente 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 MEDIDAS RELATIVAS A COVID-19
     7.1.Considerando o disposto no Decreto nº 66.575, de 17 de Março de 2022, do 
Governo do Estado de São Paulo, fica dispensado o uso de máscaras de proteção facial 
nos locais designados para as provas, sendo facultativa sua utilização para os candi-
datos que assim desejarem. Os candidatos que desejarem poderão ainda fazer uso de 
luva plástica transparente.
  7.2.Apenas para o procedimento de identificação, quando exigido pelo fiscal, o candi-
dato deverá retirar a máscara, podendo em seguida, colocá-la novamente. Poderá ainda, 
ser exigido a vistoria da máscara e/ou máscara reserva.
  7.3.Recomenda-se que os candidatos mantenham as medidas preventivas, podendo se 
munirem de álcool em gel (70°) para uso pessoal durante o período de realização da 
prova; e garrafa e/ou utensílio para acondicionamento de água.
  7.4.A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA e a METROCAPITAL po-
derão adotar medidas preventivas adicionais que eventualmente se façam necessárias, 
a depender da evolução do cenário da pandemia de Covid-19, respeitando a legislação 
pertinente e demais atos expedidos pelas autoridades competentes.
  7.5.A qualquer momento poderão ser realizadas novas publicações, inclusive e es-
pecialmente quanto ao cenário descrito no item anterior, de modo que a aplicação das 
provas poderá ser alterada ou suspensa, sendo de inteira responsabilidade do candidato 
seu acompanhamento.

8. DAS FASES DO CONCURSO PÚBLICO
     8.1.O Concurso Público constará das seguintes fases:
  8.1.1.Para o emprego de Procurador Jurídico:
  a) Prova Objetiva;
  b) Prova Discursiva (Prático-Profissional)
  8.1.2.Para os demais empregos: apenas Prova Objetiva.

9. DAS PROVAS OBJETIVAS
     9.1.A aplicação das Provas Objetivas está prevista para a data de 12/06/2022, 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 as funções do Período 1 do Capítulo 4, a ser realizada às 
09 h;  
  b)Período da tarde: para as funções do Período 2 do Capítulo 4, a ser realizada às 
13h30;  

9.2.As Provas Objetivas para todos os empregos têm caráter habilitatório (eliminató-
rio)e classificatório e constarão de questões objetivas de múltipla escolha, com cinco 
alternativas cada uma. Cada questão poderá avaliar habilidades que vão além do mero 

Nutricionista 01 + CR - R$ 3.595,91 30h

Ensino Superior Completo
em Nutrição + Registro
Ativo no Conselho de

Classe

Procurador Jurídico 01 + CR - R$ 9.598,63 30 h

Ensino Superior Completo
em Direito + Inscrição na
Ordem dos Advogados do
Brasil (OAB) há no mínimo

06 (seis) meses

Terapeuta Ocupacional 01 + CR - R$ 2.571,77 30h

Ensino Superior Completo
em Terapia Ocupacional +

Registro Ativo no
Conselho de Classe

Vice-Diretor CR - R$ 4.986,48 40h

Ensino Superior Completo
em Pedagogia

(Licenciatura Plena) ou
Especialização na Área da
Educação + 02 (dois) anos

de experiência como
professor

---------------------------------------

Emprego Prova
Número de
Questões

Duração da
Prova

Auxiliar de Serviços

Coveiro

Operador de Motosserra

Operador de Roçadeira Costal e Lateral

Língua Portuguesa

Matemática e Raciocínio Lógico

Total

15

15

30

3 h

Auxiliar de Dentista

Auxiliar de Farmácia

Carpinteiro/Marceneiro

Eletricista

Encanador

Motorista de Ambulância

Motorista de Veículos Pesados

Operador de Máquinas Pesadas

Pedreiro

Pintor

Tratorista

Língua Portuguesa

Matemática e Raciocínio Lógico

Conhecimentos Específicos

Total

15

15

10

40

3 h

Agente Comunitário de Saúde 

Agente de Controle de Endemias

Encarregado de Serviços

Língua Portuguesa

Matemática e Raciocínio Lógico

Conhecimentos Gerais e Atualidades

10

10

05

3 h

Encarregado do Controle de Patrimônio

Recepcionista

Tratador de Animais

Noções de Informática

Conhecimentos Específicos

Total

05

10

40

Agente Fiscal de Rendas Municipais

Analista de Sistemas

Arquiteto

Assistente Social

Bibliotecário

Biólogo

Cirurgião Dentista Da Família

Contador

Coordenador de CRAS

Enfermeiro

Enfermeiro Saúde da Família

Engenheiro de Segurança do Trabalho

Fiscal de Obras e Posturas

Fonoaudiólogo

Médicos (Todos)

Nutricionista

Técnico de Enfermagem

Técnico em Imobilização Ortopédica

Técnico de Informática

Técnico de Segurança do Trabalho

Terapeuta Ocupacional

Vice – Diretor

Língua Portuguesa

Matemática e Raciocínio Lógico

Conhecimentos Gerais e Atualidades

Noções de Informática

Conhecimentos Específicos 

Total

05

05

05

05

20

40

3 h

Procurador Jurídico

Língua Portuguesa

Matemática e Raciocínio Lógico

Atualidades

Noções de Informática

Conhecimentos Específicos

05

05

05

05

30

4 h 30 m –
Incluso
tempo

para Prova
Discursiva

Encarregado do Controle de Patrimônio

Recepcionista

Tratador de Animais

Noções de Informática

Conhecimentos Específicos

Total

05

10

40

Agente Fiscal de Rendas Municipais

Analista de Sistemas

Arquiteto

Assistente Social

Bibliotecário

Biólogo

Cirurgião Dentista Da Família

Contador

Coordenador de CRAS

Enfermeiro

Enfermeiro Saúde da Família

Engenheiro de Segurança do Trabalho

Fiscal de Obras e Posturas

Fonoaudiólogo

Médicos (Todos)

Nutricionista

Técnico de Enfermagem

Técnico em Imobilização Ortopédica

Técnico de Informática

Técnico de Segurança do Trabalho

Terapeuta Ocupacional

Vice – Diretor

Língua Portuguesa

Matemática e Raciocínio Lógico

Conhecimentos Gerais e Atualidades

Noções de Informática

Conhecimentos Específicos 

Total

05

05

05

05

20

40

3 h

Procurador Jurídico

Língua Portuguesa

Matemática e Raciocínio Lógico

Atualidades

Noções de Informática

Conhecimentos Específicos

05

05

05

05

30

4 h 30 m –
Incluso
tempo

para Prova
Discursiva
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conhecimento memorizado, abrangendo compreensão, aplicação e análise, com o intui-
to de valorizar a capacidade de raciocínio, e versará sobre assuntos constantes do Anexo 
II - Conteúdo Programático.
  9.3.Caso o número de candidatos inscritos exceda a oferta de lugares adequados exis-
tentes nos locais disponibilizados no Município de Nova Odessa/SP, a METROCAPI-
TAL poderá alocá-los em municípios próximos à determinada para aplicação das pro-
vas, não assumindo qualquer responsabilidade quanto ao transporte e alojamento desses 
candidatos.
  9.4.A aplicação das provas na data prevista dependerá da disponibilidade de locais 
adequados à sua realização.
  9.5.Havendo alteração da data prevista, as provas poderão ocorrer em sábados, domin-
gos ou feriados.
  9.6.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.
  9.7.Ao candidato só será permitida a realização das provas na respectiva data, horário 
e no local divulgados.
  9.8.O candidato ao se inscrever está ciente de que a suspensão ou alteração da data da 
prova não acarretará em devolução do valor da inscrição.
  9.9.No caso de observância de irregularidades insanáveis durante a aplicação da prova, 
a METROCAPITAL poderá determinar a reaplicação da mesma, ocasião em que não 
caberá devolução do valor da inscrição.  
  9.10.Somente será admitido à sala de provas o candidato que estiver portando docu-
mento 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 identida-
de 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 cartei-
ras funcionais do Ministério Público; carteiras funcionais expedidas por órgão público 
que, por lei federal, valham como identidade. Por motivos de segurança do Concurso 
Público, não serão aceitos documentos digitais.
  9.10.1.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 ou documentos digitais.
  9.10.2.Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir, com 
clareza, a identificação do candidato.
  9.10.3.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, compre-
endendo coleta de assinaturas e de impressão digital em formulário próprio.
  9.10.4.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.
  9.11.Não haverá segunda chamada ou repetição de prova.
  9.11.1.O candidato não poderá alegar desconhecimentos quaisquer sobre a realização 
da prova como justificativa de sua ausência.
  9.11.2.O não comparecimento às provas, qualquer que seja o motivo, caracterizará 
desistência do candidato e resultará em sua eliminação do Concurso Público.
  9.12.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.
  9.12.1.Poderá ser excluído do Concurso Público o candidato que se recusar a transcre-
ver a frase contida nas instruções da capa do caderno de questões.
  9.13.Nas Provas, o candidato deverá assinalar as respostas na Folha de Respostas, úni-
co 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.
  9.13.1.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, prejudican-
do o desempenho do candidato.
  9.13.2.Os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente na Folha de Respos-
tas serão de inteira responsabilidade do candidato.
  9.13.3.Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma 
resposta, emenda ou rasura, ainda que legível.
  9.14.O candidato deverá comparecer ao local designado munido, obrigatoriamente, de 
caneta esferográfica de tinta azul ou preta - preferencialmente azul.
  9.14.1.O candidato deverá preencher os alvéolos, na Folha de Respostas da Prova Ob-
jetiva, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta - preferencialmente azul.
  9.15.O candidato, ao terminar a prova, entregará ao fiscal da sala o caderno de questões 
e a Folha de Respostas personalizada.
  9.15.1.O candidato poderá levar consigo o caderno de questões, desde que transcorrido 
o período de 1h00 do início da prova objetiva.
  9.16.Durante a realização das Provas, não será permitida nenhuma espécie de consulta 
ou comunicação entre os candidatos, nem a utilização de livros, códigos, manuais, im-
pressos ou quaisquer anotações.
  9.17.O candidato deverá conferir os seus dados pessoais impressos na Folha de Res-
postas, em especial seu nome, número de inscrição, número do documento de identidade 
e opção do emprego.
  9.18.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.
  9.18.1.Por medida de segurança os candidatos deverão deixar as orelhas totalmente 

descobertas, à observação dos fiscais de sala, durante a realização das provas.
  9.19.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 ele-
trônico 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.
  9.20.O candidato ao ingressar no local de realização das provas, deverá manter des-
ligado qualquer aparelho eletrônico que esteja sob sua posse, ainda que os sinais de 
alarme estejam nos modos de vibração e silencioso.
  9.20.1.Recomenda-se ao candidato, no dia da realização da prova, não levar nenhum 
dos objetos indicados na alínea “j” do item 9.19, deste Capítulo.
  9.20.2.Caso seja necessário o candidato portar algum dos objetos indicados na alínea 
“j” do item 9.19, 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.
  9.20.3.É aconselhável que os candidatos retirem as baterias dos celulares, garantindo 
que nenhum som seja emitido, inclusive do despertador, caso esteja ativado.
  9.21.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 9.18, 
deste Capítulo, após o procedimento estabelecido no subitem 9.20.2, deste Capítulo.
  9.22.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 perma-
necer até o término da prova.
  9.22.1.A METROCAPITAL e a PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA 
não se responsabilizarão por perda ou extravio de documentos, objetos ou equipa-
mentos eletrônicos ocorridos no local de realização das provas, nem por danos neles 
causados.
  9.23.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 Convoca-
ção, a METROCAPITAL procederá à inclusão do candidato, mediante a apresentação 
de comprovação de pagamento, com o preenchimento de formulário específico.
  9.23.1.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.
  9.23.2.Constatada a improcedência da inscrição, esta será automaticamente cancela-
da sem direito a reclamação, independentemente de qualquer formalidade, considera-
dos nulos todos os atos dela decorrentes.
  9.24.Por medida de segurança do certame poderão ser utilizados, a qualquer momen-
to, detectores de metais nas salas de prova aleatoriamente selecionadas e em qualquer 
dependência do local de prova.
  9.25.A inviolabilidade do sigilo das provas será comprovada no momento de romper-
-se o malote de provas mediante termo formal e na presença de 2 (dois) candidatos nos 
locais de realização das provas.
  9.26.Distribuídos os Cadernos de Questões aos candidatos e, na hipótese de se ve-
rificarem 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.
  9.27.Haverá, em cada sala de prova, cartaz/marcador de tempo para que os candida-
tos possam acompanhar o tempo de prova, sendo que na impossibilidade de sua dis-
ponibilização, o Fiscal responsável pela sala informará os candidatos periodicamente 
do horário.
  9.28.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.
  9.29.Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplica-
ção das provas em razão de afastamento do candidato da sala de prova.
  9.30.Em hipótese nenhuma será realizada qualquer prova fora do local, data e horário 
determinados.

10. DA AVALIAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS
     10.1.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.
  10.2.A pontuação relativa à(s) questão(ões) anulada(s) será atribuída a todos os can-
didatos presentes na prova objetiva, independentemente de interposição de recurso.
  10.3.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, conforme 
a fórmula a seguir:
  P = (100 / Q) x TA, onde:
  P = Pontuação do Candidato na Prova Objetiva
  Q = Quantidade de questões da Prova Objetiva
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  TA = Total de Acertos do Candidato
  10.4.Para todos os empregos a Prova Objetiva será de caráter habilitatório e clas-
sificatório, exceto para os empregos Médicos (todas as especialidades), cuja Prova 
Objetiva será apenas de caráter classificatório.
  10.5.Será considerado habilitado na Prova Objetiva o candidato que obtiver pontuação 
igual ou superior a 50 (cinquenta).
  10.5.1. Para o emprego de Procurador Jurídico, será considerado habilitado o candi-
dato que se enquadrar no disposto no Capítulo 11, item 11.2.  

11. DA PROVA DISCURSIVA (PRÁTICO-PROFISSIONAL)
     11.1.A Prova Discursiva, de caráter classificatório (não eliminatório), será com-
posta de 01 (uma) Peça Prático-Profissional e deverá ser realizada pelos candidatos ao 
emprego de Procurador Jurídico, juntamente com a Prova Objetiva, isto é, na mesma 
data e horário.
  11.2.Serão avaliadas as Provas Discursivas somente dos 20 (vinte) candidatos habilita-
dos, com as melhores pontuações na Prova Objetiva, aplicando-se, inclusive, os critérios 
de desempate previstos no item 12.5. deste Edital, bem como os 02 (dois) candidatos 
inscritos como pessoa com deficiência, com as melhores pontuações na Prova Objetiva 
em sua lista específica, aplicando-se o critério de desempate previsto neste item.
  11.2.1.Os demais candidatos, ainda que habilitados nas Provas Objetivas e que não ti-
veram as Provas Discursivas avaliadas, conforme previsto no item 11.2, serão excluídos 
do Concurso Público.
  11.3.Na Prova Discursiva Prático-Profissional serão analisados o conhecimento téc-
nico e a capacidade teórico-prática do candidato em desenvolver a peça apresentada 
com clareza, coerência e objetividade. Serão avaliadas, ainda, a organização do texto, a 
análise e síntese dos fatos examinados, assim como a correção gramatical. Serão leva-
dos em conta o raciocínio jurídico, a fundamentação e a sua consistência, a capacidade 
de interpretação e exposição e a técnica profissional demonstrada, considerando-se os 
Conhecimentos Específicos do emprego previstos no Anexo II - Conteúdo Programático 
deste Edital e atribuições inerentes ao exercício do emprego. A mera transcrição de dis-
positivos legais, desprovida do raciocínio jurídico, não ensejará pontuação.
  11.4.A Prova Discursiva Prático-Profissional será avaliada na escala de 0 (zero) a 20 
(vinte) pontos.
  11.4.1. Sem prejuízo dos critérios fixados neste edital para eventual invalidação ou 
atribuição de nota zero à Prova Discursiva Prático-Profissional, a pontuação será distri-
buída nos seguintes critérios, suscetíveis de adequação conforme a tipologia da Prova 
Discursiva Prático-Profissional:
  a) Adequada nomeação e fundamentação legal da Peça: 2,5 pontos;
  b) Endereçamento: 1,0 ponto;
  c) Qualificação das Partes: 1,5 ponto;
  d) Descrição dos Fatos: 1,0 ponto;
  e) Desenvolvimento do Mérito (inclusos as Preliminares e Temas subsidiários, se hou-
verem): 11,0 pontos;
  f)Dos Pedidos: 1,75 ponto;
  g) Organização da Peça: 1,25 ponto.
  11.5.O candidato deverá redigir dentro da quantidade mínima e máxima de linhas de 
acordo com o estabelecido no Caderno de Questões. Não será considerado texto escrito 
fora do local apropriado, que não atingir a quantidade mínima de linhas e/ou que ultra-
passar a extensão máxima estabelecida.
  11.5.1.Quando da realização da Prova Discursiva, caso a Peça Prático-Profissional exi-
ja assinatura, o candidato deverá utilizar apenas a palavra “ADVOGADO...”. Ao texto 
que contenha outra assinatura, será atribuída nota 0 (zero), por se tratar de identificação 
do candidato em local indevido.
  11.5.2.Na elaboração do texto da Peça Prático-Profissional, o candidato deverá incluir 
todos os dados que se façam necessários, sem, contudo, produzir qualquer identificação 
ou informações além daquelas fornecidas e permitidas nos enunciados contidos no Ca-
derno de Prova. Assim, o candidato deverá escrever o dado seguido de reticências ou 
de “XXX” (exemplo: “Município...”, “Data...”, “Advogado...”, “OAB...”, “Município 
XXX”, “Data XXX”, “Advogado XXX”, “OAB XXX” etc.). A omissão de dados que 
forem legalmente exigidos ou necessários para a correta solução do problema proposto 
acarretará em descontos na pontuação atribuída ao candidato.
  11.5.3.Para realização da Prova Discursiva o candidato deverá ter conhecimento das 
regras processuais (contenciosas ou administrativas) inerentes ao fazimento da mesma.
  11.6.A prova dissertativa será realizada, observando-se as seguintes condições:
  a)O candidato receberá uma Folha de Textos, no qual redigirá com caneta de tinta na 
cor azul ou preta, seu texto definitivo;
  b)A Prova Discursiva deverá ser escrita à mão, em letra legível;
  c)Não será permitida durante a realização da prova, comunicação ou consulta entre os 
candidatos e/ou a participação de outras pessoas, nem a utilização de livros, códigos, 
manuais, impressos ou quaisquer anotações;
  d)O candidato, que tenha solicitado um transcritor para realização das provas, realizará 
a prova acompanhado por um fiscal determinado pela METROCAPITAL, ao qual de-
verá ditar, especificando integralmente o texto, a grafia das palavras e os sinais gráficos 
de acentuação e pontuação;
  e)A Prova Discursiva não poderá ser assinada, rubricada, ou conter, em outro local que 
não o indicado na Folha de Texto definitivo, qualquer palavra ou marca que identifique 
o candidato, sob pena de ser anulada. A detecção de qualquer marca identificadora no 
espaço destinado à transcrição do texto definitivo acarretará à anulação da Prova Dis-
cursiva, sendo atribuída nota zero.
  f)Não será admitido o uso de qualquer outra folha de papel - para rascunho ou como 
parte ou resposta definitiva - diversa das existentes no Caderno de Prova. Para tanto, o 
candidato deverá atentar para os espaços específicos destinados para rascunho e para 
resposta definitiva, a fim de que não seja prejudicado.
  11.7.Nos casos de propositura de peça inadequada para a solução do problema pro-
posto, considerando para este fim peça que não esteja exclusivamente em conformidade 
com a solução técnica indicada no padrão de resposta da prova, ou de apresentação de 
resposta incoerente com situação proposta ou de ausência de texto, o candidato receberá 
nota ZERO na Peça Prático-Profissional.
  11.8.A indicação correta da Peça Prática-Profissional é verificada pelo nomen iuris da 
peça concomitantemente com o correto e completo fundamento legal usado para justifi-
car tecnicamente a escolha feita.
  11.9.Será atribuída nota ZERO à Prova Discursiva nos seguintes casos:

  a)Fugir à proposta apresentada;
  b)Apresentar textos sob forma não articulada verbalmente (apenas com desenhos, 
números e palavras soltas ou forma em verso);
  c)For assinada fora do local apropriado;
  d)Apresentar qualquer sinal que, de alguma forma, possibilite a identificação do 
candidato;
  e)Apresentar sinais de utilização de caneta marca-texto, corretor de texto ou outros;
  f)For escrita a lápis, em parte ou na sua totalidade;
  g)Estiver em branco;
  h)Apresentar letra ilegível;
  i)Não atingir a quantidade mínima de linhas estabelecida no Caderno de Prova.
  11.10.A folha para rascunho no caderno de provas é de preenchimento facultativo. 
Em hipótese alguma o rascunho elaborado pelo candidato será considerado na corre-
ção da Prova Discursiva pela Banca Examinadora.
  11.11.A transcrição do texto para o respectivo espaço da Folha de Textos definitivos 
será de inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder em conformidade 
com as instruções contidas neste Edital e/ou no Caderno de Prova.
  11.12.Não haverá substituição da Folha de Textos definitivos por falha do candidato.
  11.13.O Resultado Preliminar da Prova Discursiva será divulgado no endereço ele-
trônico www.metrocapital.com.br, concomitantemente com o Resultado Preliminar da 
Prova Objetiva.
  11.14.O Resultado Final da Prova Discursiva será divulgado após análise dos even-
tuais recursos, na forma prevista neste Edital.

12. DA CLASSIFICAÇÃO
     12.1.Para o emprego de Procurador Jurídico a Pontuação Final equivalerá a até 
120 (cento e vinte) pontos, que consistirá na soma das pontuações obtidas na Prova 
Objetiva (100 pontos) e Prova Discursiva - Prático-Profissional (20 pontos).
  12.2.Para os demais empregos a Pontuação Final equivalerá a até 100 (cem) pontos, 
correspondente à pontuação obtida na Prova Objetiva (100 pontos).
  12.3.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.
  12.4.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.
  12.5.Em caso de empate na pontuação final, constituem-se, sucessivamente e quando 
aplicável, os seguintes critérios de desempate:
  a)tiver idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei Federal nº 10.741/03, 
entre si e frente aos demais, sendo que será dada preferência ao de idade mais elevada;
  b)maior pontuação na Prova Discursiva (Prático-Profissional) ou Prova Prática;
  c)maior pontuação na Prova Objetiva;
  d)maior pontuação na Prova de Conhecimentos Específicos;
  e)maior pontuação na Prova de Língua Portuguesa;
  f)maior pontuação na Prova de Matemática e Raciocínio Lógico;
  g)maior pontuação na Prova de Conhecimentos Gerais e Atualidades;
  h)maior pontuação na Prova de Noções de Informática;
  i)o candidato com maior idade entre aqueles com idade inferior a 60 anos.

13. DOS RECURSOS
     13.1.Será admitido recurso quanto:
  a)ao indeferimento da condição de candidato com deficiência e/ou solicitação es-
pecial;
  b)ao indeferimento da solicitação de isenção do pagamento da inscrição;
  c)às questões das Provas Objetivas e Gabarito Preliminar;
  d)resultado final;
  13.2.Os recursos deverão ser interpostos no prazo de 2 (dois) dias úteis após a ocor-
rência do evento que lhes der causa, tendo como termo inicial o 1º dia útil subsequente 
à data do referido evento.
  13.2.1.Somente serão considerados os recursos interpostos no prazo estipulado para 
a fase a que se referem.
  13.2.2.Não serão aceitos os recursos interpostos em prazo destinado a evento diverso 
do questionado.
  13.3.Os questionamentos referentes às alíneas do item 13.1. deste Capítulo deverão 
ser realizados, exclusivamente, por meio de recurso, no prazo estipulado no item 13.2.
  13.3.1.Não serão reconhecidos os questionamentos efetuados por outro meio que não 
o estipulado neste Capítulo.
  13.4.Os recursos deverão ser interpostos exclusivamente pela Internet, no site da 
METROCAPITAL (www.metrocapital.com.br), de acordo com as instruções constan-
tes na área do candidato na página do Concurso Público.
  13.4.1.Somente serão apreciados os recursos interpostos e transmitidos conforme as 
instruções contidas neste Edital e no site da METROCAPITAL.
  13.4.2.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.
  13.5.O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito.
  13.6.Não serão aceitos recursos interpostos por fax, telegrama, e-mail ou outro meio 
que não seja o especificado neste Capítulo.
  13.7.Será concedida vista da Folha de Respostas da Prova Objetiva à todos os can-
didatos que realizaram prova, no período recursal referente ao resultado preliminar 
das Provas.
  13.8.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.
  13.8.1.Será concedida ainda, vista da Folha de Respostas da Prova Discursiva (Prá-
tico-Profissional) aos candidatos ao emprego de Procurador Jurídico que atenderem 
ao item 11.2. do Edital, no período recursal referente ao resultado da Prova Discursiva.
  13.9.A Banca Examinadora da METROCAPITAL constitui última instância para 
recurso, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adi-
cionais.
  13.10.O gabarito divulgado poderá ser alterado, em função dos recursos interpostos, 
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e as provas serão corrigidas de acordo com o gabarito oficial definitivo.
  13.11.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.
  13.12.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 in-
tempestivos;
  e)encaminhados por e-mail, fac-símile (fax), carta, correios, redes sociais online, ou 
outra forma não prevista neste Capítulo.
  13.13.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.
  13.14.Admitir-se-á um único recurso por candidato para cada evento referido no 
item 13.1. deste Capítulo, devidamente fundamentado, sendo desconsiderado recurso 
de igual teor.
  13.15.As respostas a todos os recursos, quer procedentes ou improcedentes, serão le-
vadas 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.

14. DA HOMOLOGAÇÃO E DA CONTRATAÇÃO
     14.1.Após a divulgação das listas de classificação, o resultado será homologado 
pela PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA.
  14.2.Os candidatos classificados, de acordo com as necessidades da Administração, 
serão nomeados obedecendo à ordem classificatória, conforme o disposto neste Edital.
  14.3.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, além de 
apresentação de documentação pertinente, de acordo com a exclusiva necessidade da 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA, reservando-se ao direito de pro-
ceder à convocação e à contratação, em número que atenda ao seu interesse e às suas 
necessidades.
  14.4.O candidato não poderá alegar desconhecimento da publicação de convocação, 
sendo sua responsabilidade acompanhar, durante toda a validade deste Concurso Pú-
blico, as publicações oficiais.
  14.5.O candidato, além de atender aos requisitos exigidos no item 2.3 deste Edital, 
deverá apresentar, necessariamente, quando da contratação pela PREFEITURA MU-
NICIPAL 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 ou Certidão de Casamento ou Escritura Pública de União 
Estável - se viúvo, apresentar a Certidão de Óbito; se divorciado, apresentar a Aver-
bação;
  e)Certidão de Nascimento dos filhos menores de 18 anos;
  f) Cadastro de Pessoa Física - CPF dos filhos menores de 18 anos;
  g)Cadastro de Pessoa Física - CPF do cônjuge;
  h)Última declaração de Imposto de Renda;
  i)Declaração de Bens atualizada;
  j)Comprovante de residência (conta de água, luz ou telefone);
  k)Título de Eleitor e Certidão de Quitação Eleitoral emitida pelo órgão competente;
  l)Certificado de Reservista e/ou Carta-patente;
  m)Diploma e Histórico ou certificado/certidão de conclusão (emitido após a cola-
ção de grau) e Histórico, correspondente a escolaridade pertinente ao Emprego, de-
vidamente registrado(a), fornecido(a) por instituição reconhecida pelo Ministério de 
Educação;
  n)Declaração de não estar cumprindo e nem ter sofrido, no exercício da função públi-
ca, penalidade por prática de improbidade administrativa e/ou inidoneidade, aplicada 
por qualquer órgão público ou entidade da esfera federal, estadual ou municipal;
  o)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;
  p)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 Negati-
va de Distribuição de Feitos nas Justiças Estadual, Federal e Militar;
  q)Comprovante de conta bancária - BANCO SANTANDER (caso não possua conta 
neste banco, retirar junto a área de Recursos Humanos, declaração para a abertura da 
conta).
  14.6.Caso haja necessidade, a PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA 
poderá solicitar outros documentos complementares.
  14.7.O candidato convocado que não se apresentar no local e nos prazos estabeleci-
dos será considerado desistente, implicando sua eliminação definitiva e a contratação 
do candidato subsequente imediatamente classificado.
  14.8.O candidato contratado mediante Concurso Público fará jus aos benefícios esta-
belecidos na legislação vigente.
  14.9.O candidato empossado poderá executar outras tarefas inerentes às suas atribui-
ções profissionais do emprego ou relativas à formação/experiência específica, confor-
me normas do Município.
  14.10.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 míni-
mos exigidos neste Edital.
  14.11.É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar os atos referentes a 
contratação publicados após a homologação do Concurso Público.

15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
     15.1.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.

  15.2.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.
  15.3.O Concurso Público terá validade de 2 (dois) anos, a contar da data da publica-
ção da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período, a 
critério do PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA.
  15.4.A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA poderá homologar por 
atos diferentes e em épocas distintas o resultado final das funções deste Concurso 
Público.
  15.5.A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA reserva-se o direito de 
proceder às contratações em número que atenda ao interesse e às necessidades do ser-
viço, de acordo com a disponibilidade orçamentária e o número de vagas existentes.
  15.6.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.
  15.7.As publicações dos atos relativos ao provimento de empregos após a homologa-
ção do Concurso Público serão de competência da PREFEITURA MUNICIPAL DE 
NOVA ODESSA.
  15.8.O acompanhamento das publicações, editais, avisos e comunicados referentes 
ao Concurso Público é de responsabilidade exclusiva do candidato. Não serão presta-
das por telefone informações relativas ao resultado do Concurso Público.
  15.9.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.
  15.10.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.  
  15.11.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, quan-
do constatada a omissão, declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com a 
finalidade de prejudicar direito ou criar obrigação.
  15.11.1.Comprovada a inexatidão ou irregularidades descritas no item 15.11 deste 
Capítulo, o candidato estará sujeito a responder por Falsidade Ideológica de acordo 
com o artigo 299 do Código Penal.
  15.12.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.
  15.13.As despesas relativas à participação do candidato no Concurso Público, à sua 
apresentação para a contratação e desempenho do emprego, bem como à sua participa-
ção em evento de ambientação correrão às expensas do próprio candidato.
  15.14.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.
  15.15.O não atendimento pelo candidato das condições estabelecidas neste Edital, a 
qualquer tempo, implicará sua eliminação do Concurso Público.
  15.16.As ocorrências não previstas neste Edital, os casos omissos e os casos duvi-
dosos serão resolvidos, em caráter irrecorrível, pela PREFEITURA MUNICIPAL DE 
NOVA ODESSA e pela METROCAPITAL, no que a cada um couber.

Nova odessa, 29 de março de 2022
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER

PREFEITO MUNICIPAL
 

ANEXO I - ATRIBUIÇÕES BÁSICAS DAS FUNÇÕES

Organizado por ordem alfabética

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 
  Atuar em suas áreas territoriais de abrangência, realizando o cadastramento das fa-
mílias, além do acompanhamento das microáreas de risco. Exercício de atividades 
de prevenção de doenças e promoção da saúde, mediante ações domiciliares ou co-
munitárias, individuais ou coletivas, desenvolvidas em conformidade com as dire-
trizes do SUS e sob supervisão do Secretário Municipal de Saúde, utilizando-se de 
instrumentos para diagnóstico demográfico e sociocultural da comunidade; atuar na 
promoção de ações de educação para saúde individual e coletiva; efetuar registro, 
pros fins exclusivos de controle e planejamento das ações de saúde, de nascimentos, 
óbitos, doenças e outros agravos à saúde; acompanhamento do crescimento e desen-
volvimento das crianças de O a 05 anos, promoção do aleitamento materno exclusivo, 
promoção da imunização de rotina às crianças e gestantes encaminhando-as ao serviço 
de referência ou criando alternativas de facilitação de acesso; realizar ações educa-
tivas sobre métodos de planejamento familiar; promover o estímulo à participação 
da comunidade nas políticas públicas voltadas para a área da saúde; realizar visitas 
domiciliares periódicas para monitoramento de situações de risco à família; participar 
em ações que fortaleçam os elos entre o setor saúde e outras políticas que promovam a 
qualidade de vida; trabalhar com adscrição de famílias em base geográfica definida, a 
microárea; cadastrar todas as pessoas de sua microárea e manter os cadastros atualiza-
dos; orientar as famílias quanto à utilização dos serviços de saúde disponíveis: realizar 
atividades programadas e de atenção à demanda espontânea; acompanhar, por meio de 
visita domiciliar, todas as famílias e indivíduos sob sua responsabilidade. As visitas 
deverão ser programadas em conjunto com a equipe, considerando os critérios de risco 
e vulnerabilidade de modo que famílias com maior necessidade sejam visitadas mais 
vezes, mantendo como referência a média de uma visita/família/mês; desenvolver 
ações que busquem a integração entre a equipe de saúde e a população adscrita à UBS, 
considerando as características e as finalidades do trabalho de acompanhamento de 
indivíduos e grupos sociais ou coletividade; desenvolver atividades de promoção da 
saúde, de prevenção das doenças e agravos e de vigilância à saúde; realização de ações 
educativas para preservação do meio ambiente, apoio a inquéritos epidemiológicos ou 
investigação de surtos ou ocorrência de doenças de notificação compulsória, por meio 
de visitas domiciliares e de ações educativas individuais e coletivas nos domicílios e 
na comunidade, por exemplo, combate à dengue, malária, leishmaniose, entre outras, 
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outras ações e atividades a serem definidas de acordo com prioridades locais, mantendo 
a equipe informada, principalmente a respeito das situações de risco; e, estar em conta-
to permanente com as famílias, desenvolvendo ações educativas, visando à promoção 
da saúde, à prevenção das doenças e ao acompanhamento das pessoas com problemas 
de saúde. É permitido ao ACS desenvolver outras atividades nas Unidades Básicas de 
Saúde, desde que vinculadas às atribuições acima.  
  O candidato/profissional deverá residir na respectiva área de abrangência junto à co-
munidade de atuação do PSF - Programa de Saúde da Família, em conformidade com 
o instituído na Lei Federal nº 11.350/2006 e requisito do Capítulo 2 deste Edital, con-
forme segue:
Bairros que abrangem a Unidade Básica de Saúde - UBS I: 
  Bosque dos Cedros / Centro I Distrito Industrial I Jardim Eneides I Jardim Europa I 
Jardim Fadel I Jardim Flórida I Jardim Marajoara I Jardim Maria R Azenha I Jardim 
Planalto I Mathilde Berzin I Parque Fabricio I Parque Industrial Harmonia I Parque 
Industrial Recanto I Residencial Berzini Vila Azenha.
Bairros que abrangem a Unidade Básica de Saúde - UBS II:
  Jardim São Jorge / Jardim Santa Rosa / Jardim Santa Luiza I / Jardim Santa Luiza II 
/ Nossa Senhora de Fátima / Parque Triunfo / Jardim Conceição / Residencial Fibra  

Bairros que abrangem a Unidade Básica de Saúde - UBS III:
  Bela Vista / Green Village / Jardim do Eden / Jardim São Manoel / Jardim Campos 
Verdes / Klavin / Jardim Maria Helena / 23 de Maio / Letonia / Lopes Iglesias / Vila 
Novos Horizontes / Jardim Conceição.
Bairros que abrangem a Unidade Básica de Saúde IV - UBS IV:
  Bairro da Lagoa / Bom Jesus / Chácara Acapulco / Chácara Recreio / Chácara Re-
presa / Fazenda Santo Angelo / Recanto Las Palmas / Recreio Represa / Jardim São 
Francisco.
Bairros que abrangem a Unidade Básica de Saúde V - UBS V: 
  Jardim Alvorada / Jardim Capuava / Santa Rita I / Santa Rita II / Jardim Altos do 
Klavin / Bosque dos Eucaliptos / Campo Belo / CECI Ovos / Chácara Central / Fazenda 
Velha / Jardim das Palmeiras / Jequitibás / Parque dos Pinheiros / Guarapari / Sítio Ca-
choeira / Sítio São Bento / Sítio João Bhrum / Vale dos Lírios/ Residencial Primavera/ 
Residencial Imigrantes.
AGENTE DE CONTROLE DE ENDEMIAS
  Orientar o morador sobre o ciclo dos vetores de doenças, indicar criadouros, pontos 
estratégicos e imóveis especiais, a forma de eliminá-los, controlá-los e tratá-los. Re-
alizar visitas casa a casa, índice de breteau, para a prevenção e controle de doenças; 
Coletar larvas e insetos; Realizar busca ativa, bloqueio químico, controle mecânico e 
nebulização para o controle de zoonoses; Realizar coleta de animais mortos e remover 
animais atropelados ou doentes; Capturar, transportar e cuidar de animais errantes de 
grande, médio e pequeno porte; Limpar, desinfectar canis e veículos de apreensão de 
animais; Atuar nas campanhas de vacinação de saúde de âmbito municipal, estadual 
e federal; Atender as reclamações em geral; Dirigir veículos utilizados nas atividades 
mediante autorização, bem como outras atividades correlatas do setor, determinadas 
pelo superior hierárquico. Reunir-se com a coordenação e a direção; Participar de reu-
niões com demais profissionais do setor; Discutir plano de ações com coordenação e 
direção; Registrar observações; Preencher relatórios; Preencher agenda; Discutir resul-
tados dos projetos; Preencher fichas de avaliação; Elaborar relatórios.
agente fiscal de rendas municipais
  Colaborar para o aperfeiçoamento da legislação tributária municipal, propondo medi-
das corretivas, quando for o caso; Efetuar estudos sobre a incidência de fraudes fiscais, 
analisando dados e examinando a viabilidade de propostas para detectá-las; acompa-
nhar auditorias e perícias contábil-fiscal, junto aos contribuintes; participar na elabo-
ração de normas de serviço para orientar a execução dos programas de fiscalização; 
autuar e notificar contribuintes, bem como responder as respectivas impugnações ou 
recursos por ventura interpostos, de conformidade com a legislação em vigor; receber 
as mercadorias apreendidas pela fiscalização e guardá-las em depósitos específicos, 
liberando-as mediante cumprimento das formalidades legais, inclusive o pagamento 
dos tributos municipais, se for o caso; orientar os contribuintes quanto ao cumprimento 
da legislação tributária, através de plantões e campanhas educativas; verificar, em es-
tabelecimentos comerciais e de prestação de serviços, a existência e autenticidade de 
livros e registros fiscais instituídos pela legislação específica; fiscalização nas feiras 
livres, fiscalização no I.T.R, produtores rurais.Responsabilizar-se pela verificação da 
documentação fiscal recebida pela Prefeitura, para elaboração de empenhos e posterior 
pagamento com consulta prévia da Legislação Tributária Federal, Estadual e Munici-
pal, a fim de orientar o Contador na tomada de decisões e zelar pelo cumprimento das 
mesmas. Fiscalização em contribuintes inscritos no cadastro fiscal imobiliário; taxa de 
licença; recolhimento de impostos; atendimento ao público e contribuintes dentro do 
Paço Municipal; notificação “in loco” de empresas para apresentação de documenta-
ção, inscrição municipal e alvará.
Analista de Sistemas
  Promover gerenciamento da rede e usuários. Promover instalação de Hardware, Sof-
tware, Aplicativos (windows, openoffice, etc), treinamentos para pessoal interno e 
quando necessário para terceiros, gerenciamento constante e atualizado de antivírus; 
efetuar manutenção em Hardware, sistemas, equipamentos, back-ups” diários, sema-
nais ou de acordo com as instruções e solicitações da ia; dar suporte interno Internet e 
seus usuários; gerenciar banco de dados, grupos e usuários da rede; novos sistemas, ou-
tras atividades que se caracterizem como apoio técnico ao planejamento, setores admi-
nistrativos em geral, setor de compras, serviços e atividades relativos à administração 
em geral, atividades diversificadas como auxiliar de outros profissionais; acompanhar 
a execução dos sistemas em processamento (log’s), os serviços eventualmente contra-
tados junto a terceiros; analisar e estabelecer a utilização do sistema de processamento 
automático de dados, estudando as necessidades, possibilidades e métodos referentes 
ao mesmo, para assegurar a exatidão e rapidez dos diversos tratamentos de informa-
ções; identificar as necessidades dos diversos setores da empresa; determinando quais 
dados devem ser identificados, o grau de sumarização permitido e o formato requerido 
para a apresentação de resultados; examinar os dados de entrada, estudando as codifi-
cações necessárias para determinar os planos e seqüência de elaboração de programas 
de operação; dirigir a preparação de programas, estabelecendo os diferentes proces-
sos operacionais para permitir o tratamento automático dos dados, efetuar a transição 
do programa em uma forma codificada, utilizando simbologia própria e simplificando 
roteiros, para obter instruções de processamento apropriado ao tipo de computador 

utilizado; preparar manuais, instruções de operação e descrição dos serviços, listagens, 
gabaritos de entrada e saída e outros informes necessários sobre o programa, redigindo 
e ordenando os assentos e documentos pertinentes, para instruir operadores e pessoal de 
computador e solucionar possíveis dúvidas; assessorar problemas de sua competência 
juntos aos departamentos da empresa, a fim de contribuir para a correta elaboração polí-
tica e instrumento de ação nos referidos setores; manter em dia, para efeito de fiscaliza-
ção, arquivos e controles de documentos; providenciar levantamentos e gráficos confor-
me orientação e solicitação da ia; sugerir ao superior hierárquico medidas, atitudes e/ou 
alternativas operacionais que visem melhoria e eficiência nos trabalhos do setor; prestar 
serviços auxiliares em qualquer setor da empresa, dispondo-se a adquirir conhecimen-
tos além da sua área de atuação; ter disponibilidade para treinamento na área em que 
for requisitado; manejar e zelar adequadamente pelos equipamentos e instrumentos da 
empresa; aplicar conhecimentos e técnicas pertinentes ao trabalho a ser executado; zelar 
pela guarda, manutenção, conservação e limpeza dos aparelhos, das ferramentas, ins-
trumentos, materiais pertinentes ao trabalho realizado e manter a limpeza e arrumação 
do local de trabalho; colocar rede no ar, habilitando os sistemas e respectivos usuários; 
habilitar e desabilitar usuários da rede; preparar os diagramas de fluxos e outras instru-
ções referentes ao sistema de processamento de dados; apresentar estudos e sugestões 
para melhoria dos serviços que lhe são afetos; fazer uso de Equipamentos de Proteção 
Individual, quando necessário; executar outras tarefas pertinentes à sua área de atuação 
determinadas pelo Superior imediato.
Arquiteto
  Responsabilizar-se por tarefas de coordenação e estudos de processos arquitetônicos 
e análise de projetos para aprovação. Elaborar, executar e dirigir projetos arquitetôni-
cos, viários, edificações, paisagismo, construções esportivas e outras obras, estudando 
características e preparando programas e métodos de trabalho, especificando os recur-
sos necessários para permitir a sua construção; elaborar e aprovar planos urbanísticos; 
elaborar e implantar projetos de habitação popular; elaborar a relação de projetos apro-
vados para ser encaminhada ao CREA; vistoriar obras executadas para fornecimento de 
“habite-se”; aprovar certidões de uso e ocupação do solo de acordo com Lei Municipal, 
Estadual e Federal; planejar as plantas e especificações do projeto, aplicando princípios 
arquitetônicos funcionais e estéticos, para integrá-los dentro do espaço físico; prepa-
rar as previsões detalhadas das necessidades da construção, determinando e calculando 
materiais, mão-de-obra e respectivos custos, tempo de duração e outros elementos, para 
estabelecer recursos necessários à realização dos projetos; prestar atendimento ao pú-
blico quanto à documentação e procedimentos necessários para construções; fazer uso 
de Equipamentos de Proteção Individual, quando necessário; executar outras tarefas 
pertinentes a sua área de atuação determinadas pelo Superior imediato.

assistente social
  Realizar atividades na área de assistência social, relacionadas a atendimentos, plan-
tões e visitas domiciliares. Atuar em programas e projetos sociais; programar ações 
básicas no campo médico/hospitalar através da análise dos recursos e das carências so-
cioeconômicas dos indivíduos e da comunidade de forma a orientá-los e promover seu 
desenvolvimento e autonomia; planejar, executar e analisar pesquisas socioeconômicas, 
educacional e de saúde, utilizando técnicas específicas para identificar necessidades e 
subsidiar programas de atendimento integral à saúde; efetuar a triagem nas solicitações 
de ambulâncias, remédios, gêneros alimentícios, roupas, material para curativo, prótese, 
exames, prioridades em agendamento externo, prestando o atendimento sempre que 
possível; avaliar e acompanhar casos especiais dos ambulatórios médicos, referentes às 
drogas, alcoolismo, relacionamento familiar e outros; realizar visitas domiciliares para 
completar triagem socioeconômica, de verificação de endereço para comprovação de 
municipalidade e por solicitação da clínica médica; realizar visitas aos leitos hospitala-
res fornecendo suporte psicossocial-afetivo ao paciente internado; efetuar procedimen-
tos burocráticos e técnicos em situações de óbito e de internações e altas hospitalares; 
organizar a comunidade em grupos para orientá-los e promovê-los na busca de melhores 
condições de saúde; participar de encontros, reuniões, seminários, Fóruns e Conselhos 
Municipais e da elaboração de projetos sociais e do Plano Municipal de Assistência 
Social; prestar serviços junto aos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS); 
executar outras tarefas pertinentes à sua área de atuação determinadas pelo Superior 
imediato.
AUXILIAR DE DENTISTA
  Orientar os pacientes sobre higiene bucal; marcar consultas; preencher e anotar fichas 
clínicas. Manter em ordem arquivo e fichário; preparar o paciente para o atendimento; 
auxiliar no atendimento ao paciente; manipular materiais de uso odontológico; aplicar 
métodos preventivos para controle da cárie dental; proceder à conservação e manuten-
ção do equipamento odontológico e realizar lavagem, desinfecção e esterilização do 
instrumental e do consultório; fazer uso de Equipamentos de Proteção Individual, quan-
do 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. Sepa-
rar 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 Pro-
teção Individual, quando necessário; executar outras tarefas pertinentes à sua área de 
atuação determinadas pelo Superior imediato.
auxiliar de serviços
  Se desenvolver atividades em ambientes fechados: limpar interna e externamente o 
prédio, suas dependências e instalações, móveis, utensílios e equipamentos. Se de-
senvolver atividades em ambientes livres: varrer as vias públicas, recolhendo o lixo 
e ensacando-o para posterior coleta. Lavar os panos de limpeza e roupas de cama e 
toalhas, nas creches, emeis e Hospital, passá-las e guardá-las nos armários; proceder 
à limpeza da cozinha e realizar serviços de copa; cuidar das plantas ornamentais das 
dependências; responsabilizar-se pelo material e produtos de limpeza, quanto ao uso e 



Nova Odessa, Terça-feira, 29 de Março de 2022Diário Oficial do Município de Nova Odessa

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.

Página 10

estoque, controlando a entrada e saída dos mesmos;; fazer uso de Equipamentos de 
Proteção Individual, quando necessário; executar outras tarefas pertinentes à sua área 
de atuação determinadas pelo Superior imediato.

BIBLIOTECÁRIO
  Compete aos Bibliotecários preparar, catalogar e classificar livros, folhetos e mate-
riais especiais adquiridos através de compra ou doação; Indexar artigos de periódicos; 
Alfabetar fichas catalográficas; Controlar material bibliográfico; Estabelecer e fazer 
cumprir as regras de utilização do acervo e do recinto da biblioteca; Gerenciar unida-
des como bibliotecas, centros de documentação, centros de informação e correlatos, 
além de redes e sistemas de informação; Fazer levantamentos bibliográficos para dar 
suporte às atividades desenvolvidas nas diversas áreas e outras instituições; Realizar 
difusão cultural; desenvolver ações educativas; Orientar os demais servidores da bi-
blioteca; Desempenhar outras atividades correlatas e afins determinadas pelo Superior 
imediato.
BIÓLOGO
  Se atuar na Vigilância Sanitária, compete diagnosticar, planejar e executar as ações 
de vigilância entomológica, com manejo adequado visando manter o equilíbrio eco-
lógico. Se atuar no Parque Ecológico, auxiliar na clínica veterinária do zoológico nos 
serviços de vacinação, vermifugação, anilhamento, medicação curativa e preventiva, 
análises patológicas, pequenas intervenções cirúrgicas e necropsias. Participar do con-
trole de zoonoses, de doenças infectoparasitárias, de qualquer agravo á saúde e das 
condições sanitárias relacionadas à qualidade de vida ao meio ambiente; diagnosticar 
e promover a qualidade do meio ambiente referente a recursos naturais, especialmente 
o ar, o solo e a água, estabelecendo indicadores e monitorando a qualidade ambiental; 
avaliar o destino de resíduos sólidos e de substâncias nocivas à saúde, promovendo 
o destino adequado dos mesmos; promover o desenvolvimento sustentável visando 
preservar os recursos naturais e qualidade de vida de forma multissetorial e integrado 
com a comunidade; promover a consciência ecológica, através da educação nas esco-
las e comunidades; estabelecer contato com as universidades e instituições; coordenar 
e supervisionar o trabalho de equipe; promover e participar de campanhas de saúde; 
desenvolver pesquisas e projetos; realizar análise de supressão arbórea, bem como 
emissão do laudo com as condições fitossanitárias, relatório fotográfico e característi-
cas da árvore.Trato e manejo com animais e em especial com os filhotes; formulação 
de cardápios alimentares; recebimento e elaboração de pedidos relativos a medica-
mentos, insumos e alimentação; coleta de material biológico para posterior análise; 
ambientação de recintos, controle alimentar e sanitário, microshipagem e destinação 
dos animais; transporte de animais, quando necessário; elaboração de toda a docu-
mentação relacionada ao IBAMA e SMA, bem como de laudos de soltura; auxílio 
direto a procedimentos pertinentes à Polícia Ambiental; identificação e sexagem de 
animais; destinação e captura de animais ocasionadas por possíveis fugas; contenção 
física e auxílio na contenção química de animais e em especial em relação aos mais 
agressivos; elaboração e coordenação dos trabalhos de Educação Ambiental, quando 
necessário; realizar análise de supressão arbórea, bem como emissão do laudo com 
as condições fitossanitárias, relatório fotográfico e características da árvore; executar 
outras tarefas pertinentes à sua área de atuação determinadas pelo Superior imediato.
CARPINTEIRO/MARCENEIRO
  Serviços em geral de carpintaria em oficina, armando, instalando e preparando peças 
de madeiras em geral, utilizando ferramentas manuais e mecânicas. Confeccionar ce-
nários e obras similares, bem como, efetua a sua manutenção.
CIRURGIÃO Dentista DA FAMÍLIA
  Competem aos Cirurgiões Dentistas da Família realizar diagnóstico com a finalidade 
de obter o perfil epidemiológico para o planejamento e a programação em saúde bucal; 
Realizar a atenção em saúde bucal (promoção e proteção da saúde, prevenção de agra-
vos, diagnóstico, tratamento, acompanhamento, reabilitação e manutenção da saúde) 
individual e coletiva a todas as famílias, a indivíduos e a grupos específicos, de acordo 
com planejamento da equipe, com resolubilidade; Realizar os procedimentos clínicos 
da atenção básica em saúde bucal, incluindo atendimento das urgências, pequenas 
cirurgias ambulatoriais e procedimentos relacionados com a fase clínica da instalação 
de próteses dentárias elementares; Realizar atividades programadas e de atenção à 
demanda espontânea; Coordenar e participar de ações coletivas voltadas à promoção 
da saúde e à prevenção de doenças bucais; Política Nacional de Atenção Básica 51; 
Acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes à saúde bucal com os demais 
membros da equipe, buscando aproximar e integrar ações de saúde de forma multi-
disciplinar; Realizar supervisão técnica do técnico em saúde bucal (TSB) e auxiliar 
em saúde bucal (ASB); Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o 
adequado funcionamento da UBS.  
Contador
  Competirá ao servidor supervisionar, coordenar e executar serviços inerentes a con-
tabilidade da Prefeitura. Escriturar analiticamente os atos ou fatos administrativos, 
efetuando os correspondentes lançamentos contábeis, para possibilitar o controle con-
tábil e orçamentário; servir como agente de apoio e orientação aos dirigentes públi-
cos; prestar contas aos Tribunais de Contas do Estado e União; elaborar os relatórios 
da Ordem Cronológica de Pagamentos, mensalmente, e providenciar sua publicação; 
prestar contas dos auxílios e subvenções recebidos através de convênios as órgãos 
concessores, estaduais e federais; fiscalizar a aplicação de auxílios concedidos às enti-
dades assistenciais; responder requerimentos dirigidos ao Setor; elaborar o Orçamento 
Anual e Plurianual; examinar empenhos de despesas, verificando a classificação e 
a existência de recursos nas dotações orçamentárias para o pagamento dos compro-
missos assumidos; elaborar demonstrativos contábeis mensais, bimestrais, trimestrais, 
semestrais e anuais, relativos ao controle da execução orçamentária e financeira, em 
consonância com leis, regulamentos e normas vigentes, para apresentar resultados da 
situação patrimonial, econômica e financeira, detalhando as áreas de ensino-saúde e 
seus percentuais vinculados às respectivas legislações; executar outras tarefas perti-
nentes à sua área de atuação determinadas pelo Superior imediato.
COORDENADOR DO CRAS
  Coordenar a execução, o monitoramento, o registro e a avaliação das ações; acom-
panhar e avaliar os procedimentos para garantia da referência e contra referência do 
CRAS; coordenar a execução das ações de forma a manter o diálogo e a participação 
dos profissionais e das famílias inseridas nos serviços ofertados pelo CRAS e pela 
rede prestadoras de serviços no território; definir com a equipe de profissionais crité-
rios de inclusão, acompanhamento e desligamento das famílias; definir com a equipe 

técnica os meios e os ferramentais teóricos-metodológicos de trabalhos social com 
famílias e serviço socioeducativo de convívio; avaliar sistematicamente, com a equipe 
de referência do CRAS a eficácia, eficiência e os impactos dos programas, serviços e 
projetos na qualidade de visa dos usuários; efetuar ações de mapeamento, articulação 
e potencialização da rede socioassistencial e das demais políticas públicas no território 
de abrangência do CRAS; executar outras tarefas pertinentes a sua área de atuação 
determinadas pelo superior imediato.
COVEIRO
  Auxiliar nos serviços funerários, construir, preparar, limpar, abrir e fechar sepulturas. 
Realizar sepultamento, exumar, transladar corpos e despojos; conservar a limpeza do 
cemitério, máquinas e ferramentas de trabalho; zelar pela segurança do cemitério; 
fazer uso de Equipamentos de Proteção Individual; executar outras tarefas pertinentes 
à sua área de atuação determinadas pelo Superior imediato.
ELETRICISTA
  Executar serviços de manutenção nos sistemas de Incêndio, de Oxigênio, Ar Compri-
mido e Vácuo, de Bombas e Mangueiras e na Cabine de Força do Hospital; responsa-
bilizar-se pelo sistema elétrico e aparelhos do Centro Cirúrgico, Cozinha, Lavanderia 
e demais dependências do Hospital e pelo gerador de energia para pronto atendimento 
em casos emergenciais. Responsabilizar-se pela manutenção e assistência do sistema 
elétrico das Unidades Básicas de Saúde, Farmácia e Setores de Vigilância Sanitária, 
Ambiental e Epidemiológica do município; executar serviços de manutenção geral 
em redes elétricas de 110W, 220 W e 11.600 W em Vias, Praças e Próprios Públicos; 
fazer uso de Equipamentos de Proteção Individual, quando necessário; executar outras 
tarefas pertinentes à sua área de atuação determinadas pelo Superior imediato.

ENCANADOR
  Montar, instalar, conservar e reparar sistemas de tubulação de material metálico, de 
alta ou baixa pressão, unindo e vedando tubos, com auxílio de máquinas e equipa-
mentos quando necessário, para possibilitar a condução de água, esgoto, gás e outros 
fluídos. Instalar louças sanitárias, condutores, caixas d’água, chuveiros e outras partes 
componentes de instalação hidráulicas; manter em bom estado de conservação e fun-
cionamento as instalações hidráulicas, substituindo ou reparando as partes componen-
tes; fazer uso de Equipamentos de Proteção Individual, quando necessário; executar 
outras tarefas pertinentes à sua área de atuação determinadas pelo Superior imediato.
Encarregado de serviço
  Faz controle de frequência dos funcionários, na entrada e saída (fechamento men-
sal), encaminhando à Diretoria de Recursos Humanos (os Atestados de Frequências). 
Faz a distribuição de serviços aos Encarregados da Garagem Municipal. Coordena os 
serviços de recolhimento de entulhos em geral na cidade. Opera o microcomputador, 
fazendo Ofícios, Memorandos, Pedidos de Empenho, Pedidos de Compras, entre ou-
tros serviços que necessita do micro. Atendimento de telefone, anotando reclamações, 
encaminhando para o devido setor para solução do problema. Faz o controle de con-
sertos/ manutenção em veículos da frota municipal, mantendo em arquivos.  Controla 
o estoque de materiais de construção - diversos. Faz a distribuição dos Vales Refeição 
aos funcionários. Controle dos Sentenciados que prestam serviços à Comunidade.
ENCARREGADO DO CONTROLE DE PATRIMÔNIO
  Competirá ao servidor, quanto aos bens imóveis, administrar o controle de registro 
dos bens, de modo a atender às necessidades de informação da Prefeitura e, também, à 
legislação e quanto aos bens móveis, administrar o controle de registro dos bens, clas-
sificados segundo a sua natureza e conforme o órgão onde estejam alocados. Manter 
atualizadas as informações sobre as aquisições, baixas, transferências ou emprésti-
mos; proceder, com frequência, a conferência entre os dados constantes no registro e 
a existência física dos bens (inventário físico), reportando-se ao superior hierárquico 
quando encontradas quaisquer divergências.
ENFERMEIRO
  Gerenciar, coordenar e supervisionar a equipe de técnicos e auxiliares de enferma-
gem, avaliando os serviços prestados, além de desenvolver capacitações, educação 
continuada, treinamento e reciclagem. Efetuar consultas de enfermagem e elaborar a 
sistematização do atendimento de enfermagem; desenvolver os programas preconi-
zados pelo SUS; contribuir com a equipe multidisciplinar visando a prevenção, trata-
mento e promoção à saúde da população; efetuar o controle de boletins de produtivida-
de e do número de exames e consultas, avaliando a quantidade e qualidade de trabalho; 
participar de reuniões de caráter administrativo e técnico, visando o aperfeiçoamento 
dos serviços prestados e de treinamentos e capacitação colaborando com a Gestão de 
Saúde; participar de campanhas de vacinação e outras de interesse da saúde pública; 
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 Minis-
tério da Saúde; conferir e acompanhar os processos da Vigilância Sanitária; orientar 
o munícipe quanto aos procedimentos legais em casos de cadastro e abertura de esta-
belecimentos; emitir notificações, penalidades e autos de infração, elaborando os res-
pectivos processos; 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.  
ENFERMEIRO SAÚDE DA FAMÍLIA
  Competem aos enfermeiros saúde da família comprometerem-se com pessoas inse-
ridas em seu contexto biopsicossocial; atuar de forma ampla, fazendo que suas ações 
envolvam problemas de saúde definidos (doenças), bem como atinjam os indivíduos 
saudáveis; compreender a doença em seu contexto pessoal, familiar e social; executar 
ações de controle segundo sua qualificação profissional, aos portadores de tuberculo-
se, hanseníase, doenças crônico-degenerativas e infectocontagiosas; ter uma relação 
próxima com a comunidade estabelecendo vínculos com a mesma; valorizar a relação 
enfermeiro-paciente e enfermeiro-família; oportunizar os contatos com indivíduos 
sadios ou doentes; empenhar-se em manter os indivíduos da comunidade da área de 
abrangência, saudáveis; promover a educação em saúde e mobilização comunitária, 
visando uma melhor qualidade de vida, mediante ações de saneamento e melhorias 
do meio ambiente; Supervisionar, coordenar e realizar atividades de qualificação e 
educação permanente dos ACS, com vistas ao desempenho de suas funções;  Facili-
tar a relação entre os profissionais da Unidade Básica de Saúde e ACS, contribuindo 
pra a organização da demanda referenciada; Realizar consultas e procedimentos de 
enfermagem na Unidade Básica de Saúde e, quando necessário, no domicílio e na 
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comunidade; Solicitar exames complementares e prescrever medicações, conforme 
protocolos ou outras normativas técnicas estabelecidas pelo gestor municipal ou do 
Distrito Federal, observadas as disposições legais da profissão; Organizar e coordenar 
grupos específicos de indivíduos e famílias em situação de risco da área de atuação 
dos ACS; Participar do Gerenciamento dos insumos necessários para o adequado 
funcionamento da UBS; Realizar cuidados diretos de enfermagem nas urgências e 
emergências clínicas, fazendo a indicação para a continuidade; Executar as ações de 
assistência integral em todas as fases do ciclo de vida: criança, adolescente, mulher, 
adulto e idoso; No nível de suas competências, executar assistência básica e ações de 
vigilância epidemiológica e sanitária; Realizar ações de saúde em diferentes ambien-
tes, na USF e, quando necessário, no domicílio; Realizar as atividades corretamente às 
áreas prioritárias de intervenção na Atenção Básica, definidas na Norma Operacional 
da Assistência à saúde - ações NOAS 2001; Aliar a atuação clínica à prática da saúde 
coletiva; Organizar e coordenar a criação de grupos de patologias específicas, como 
de hipertensos, diabéticos, saúde mental, etc.; Supervisionar e coordenar para capaci-
tação dos Agentes Comunitários de Saúde e de técnicos de enfermagem, com vistas 
ao desempenho de suas funções; ter suas ações fundamentadas no trabalho em equipe; 
participar de reuniões com a comunidade, equipe de saúde e educação continuada.
Engenheiro de segurança do trabalho
  Estudar as condições de segurança dos locais de trabalho e das instalações e equi-
pamentos, com vistas especialmente aos problemas de controle de risco, controle de 
poluição, higiene do trabalho, ergonomia, proteção contra incêndio e saneamento; 
planejar e desenvolver a implantação de técnicas relativas a gerenciamento e controle 
de riscos; vistoriar, avaliar, realizar perícias, arbitrar, emitir parecer, laudos técnicos 
e indicar medidas de controle sobre grau de exposição a agentes agressivos de riscos 
físicos, químicos e biológicos, tais como poluentes atmosféricos, ruídos, calor, radia-
ção em geral e pressões anormais, caracterizando as atividades, operações e locais 
insalubres e perigosos; analisar riscos, acidentes e falhas, investigando causas, pro-
pondo medidas preventivas e corretivas e orientando trabalhos estatísticos, inclusive 
com respeito a custo; propor políticas, programas, normas e regulamentos de Segu-
rança do Trabalho, zelando pela sua observância; elaborar projetos de sistemas de 
segurança e assessorar a elaboração de projetos de obras, instalação e equipamentos, 
opinando do ponto de vista da Engenharia de Segurança; estudar instalações, máqui-
nas e equipamentos, identificando seus pontos de risco e projetando dispositivos de 
segurança; projetar sistemas de proteção contra incêndios, coordenar atividades de 
combate a incêndio e de salvamento e elaborar planos para emergência e catástrofes; 
inspecionar locais de trabalho no que se relaciona com a segurança do Trabalho, de-
limitando áreas de periculosidade; especificar, controlar e fiscalizar sistemas de pro-
teção coletiva e equipamentos de segurança, inclusive os de proteção individual e os 
de proteção contra incêndio, assegurando-se de sua qualidade e eficiência; opinar e 
participar da especificação para aquisição de substâncias e equipamentos cuja ma-
nipulação, armazenamento, transporte ou funcionamento possam apresentar riscos, 
acompanhando o controle do recebimento e da expedição; elaborar planos destinados 
a criar e desenvolver a prevenção de acidentes, promovendo a instalação de comissões 
e assessorando-lhes o funcionamento; orientar o treinamento específico de Segurança 
do Trabalho e assessorar a elaboração de programas de treinamento geral, no que diz 
respeito à Segurança do Trabalho; acompanhar a execução de obras e serviços decor-
rentes da adoção de medidas de segurança, quando a complexidade dos trabalhos a 
executar assim o exigir; colaborar na fixação de requisitos de aptidão para o exercício 
de funções, apontando os riscos decorrentes desses exercícios; propor medidas pre-
ventivas no campo da Segurança do Trabalho, em face do conhecimento da natureza 
e gravidade das lesões provenientes do acidente de trabalho, incluídas as doenças do 
trabalho; informar aos trabalhadores e à comunidade, diretamente ou por meio de seus 
representantes, as condições que possam trazer danos a sua integridade e as medidas 
que eliminam ou atenuam estes riscos e que deverão ser tomadas; desenvolver traba-
lhos de campo analisando qualitativamente e quantitativamente os riscos ambientais 
(físicos, químicos e biológicos), que possam causar algum agravo à saúde e à segu-
rança dos trabalhadores, para elaboração do PPRA (Programa de Prevenção de Riscos 
Ambientais), Port. 3214/78-NR 9; analisar projetos de novas instalações, métodos ou 
processos de trabalho ou modificação nos já existentes, visando a identificar riscos 
potenciais e introduzir medidas de proteção e/ou ações para sua redução ou elimina-
ção, ficando sob sua responsabilidade técnica as NRs n.º 02, 08, 09, 15, 16, 17 e 23 
Port. 3214/78; caracterizar e classificar a insalubridade e/ou periculosidade, através de 
perícia, segundo as normas do Ministério do Trabalho; atuar como assistente técnico 
do município, emitindo laudos e manifestações em demandas judiciais que tenham por 
objetivo a verificação de insalubridade e/ou periculosidade e demais matérias de sua 
responsabilidade técnica.
fiscal de obras e posturas
  Conhecer as normas construtivas (ABNT), legislação ambiental, sanitária e normas 
de acessibilidade. Elaborar desenhos, utilizando-se do programa Auto-CAD; conhecer 
o Plano Municipal de Desenvolvimento Urbano; fazer uso de Equipamentos de Prote-
ção Individual; executar outras tarefas pertinentes à sua área de atuação determinadas 
pelo Superior imediato.
FONOAUDIOLOGO
  Avaliar as deficiências do paciente, realizando exames fonéticos, de linguagem, au-
diometria, gravação e outras técnicas próprias, para estabelecer o plano de treinamento 
ou terapêutico. Orientar o paciente com problemas de linguagem e audição, utilizando 
a logopedia e audiologia em sessões terapêuticas, visando sua reabilitação. Orientar a 
equipe pedagógica, preparando informes e documentos de assuntos de fonoaudiologia 
a fim de possibilitar-lhes subsídios à mesma e aos professores sobre o comportamen-
to verbal da criança, principalmente com relação à voz; controlar e testar periodica-
mente a capacidade auditiva dos servidores, principalmente daqueles que trabalham 
em locais onde se verifica muito ruído; aplicar testes audiométricos para pesquisar 
problemas auditivos, determinar a localização de lesão auditiva e suas consequências 
na voz, fala e linguagem do indivíduo; atender e orientar os pais sobre as deficiências 
ou problemas de comunicação detectados nas crianças, emitindo parecer de sua es-
pecialidade e estabelecendo tratamento adequado para possibilitar a reeducação e a 
reabilitação dos mesmos; 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 clí-
nicos ou cirúrgicos para prevenir; promover ou recuperar a saúde dos pacientes. Efetu-
ar 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 adequa-
damente para prevenir intercorrências e acidentes no ato cirúrgico; realizar contro-
le 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 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 CLÍNICO geral - PLANTONISTA
  Examinar fisicamente o paciente, utilizando aparelhos especiais ou exames comple-
mentares quando necessário, assim como encaminhar para especialistas os casos que 
ultrapassem a sua capacidade de resolução. Anotar em prontuário próprio, sigiloso, 
de maneira clara todos os dados objetivos de sua anamnese, exame físico e exames 
complementares; avaliar pacientes para cirurgia, quando solicitado; fornecer atesta-
dos médicos e laudos para Carteira de Saúde, quando necessário; utilizar da melhor 
forma possível todos os recursos terapêuticos disponíveis para melhor solução dos 
casos atendidos; participar e colaborar com os Programas de Saúde instituídos pela 
Secretaria Municipal de Saúde; fornecer atestados de óbito dentro dos preceitos legais 
que regem o procedimento; responsabilizar-se por dados confidenciais, patrimônio, 
segurança de terceiros e pela supervisão de auxiliares e treinamento; fazer uso de 
Equipamentos de Proteção Individual, quando necessário; executar outras tarefas per-
tinentes à sua área de atuação determinadas pelo Superior imediato.
MÉDICO DO TRABALHO
  Competirá ao servidor como Médico Responsável pelos Serviços de Medicina e 
Segurança do Trabalho da Prefeitura Municipal e Saúde do Município: responsabi-
lizar-se pela realização de exames médico admissionais, periódicos, demissionais, 
controle periódico de absenteísmo, profilaxia de doenças ocupacionais, implantação 
e manutenção do programa de Controle de Saúde Ocupacional (PCMSO), emissão 
de laudos de afastamento para servidores do município e Estado, municipalizados ou 
não, apresentação de planilhas e memorando; emitir PPRA e PPP com base em laudo 
ambiental; interpretar a legislação e sua atualização constante em relação às altera-
ções nos normas regulamentadoras e Portarias do Ministério do Trabalho, propondo 
mudanças e soluções aos problemas existentes; participar no tratamento das pessoas 
como também auxiliar nos processos de trabalho mesmo que sejam antigos; intervir e 
legalizar acidente de trabalho; colaborar nos serviços solicitados pela Coordenadoria 
de Saúde do Município.
MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA - MENSALISTA
  Compete aos médicos endocrinologistas diagnosticar e tratar as doenças funcionais 
e metabólicas. Fazer diagnósticos e tratamentos dos distúrbios da neuro-hipófise, da 
tireoide, da hipófise, do ovário, dos testículos e das suprarrenais e tratar a obesida-
de, diagnosticar e tratar    distúrbios do crescimento, diagnosticar e tratar a Diabetes 
Mellitus, fazer prevenção dos distúrbios glandulares dos recém-nascidos (teste do pe-
zinho), 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 neces-
sários, 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 ginecologista - mensalista e PLANTONISTA
  Examinar o paciente fazendo inspeção, palpação e toque, para avaliar as condições 
gerais dos órgãos. Realizar exames específicos de colposcopia e colpocitologia utili-
zando 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, verifican-
do 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 con-
fidenciais, 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 NEUROLOGISTA - mensalista
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  Atender no ambulatório paciente com distúrbios neurológicos, bem como avaliar pa-
cientes encaminhados por outros especialistas. Examinar o paciente, palpando-o ou utili-
zando aparelhos especiais para determinar o diagnóstico e requisitar exames complemen-
tares, quando necessário; registrar a consulta médica, anotando em prontuário a queixa, 
os exames físicos e complementares para efetuar a orientação adequada; analisar e inter-
pretar resultados de exames de Raio X, bioquímicos, hematológicos e outros, comparan-
do-os com os padrões normais para confirmar ou informar o diagnóstico; prescrever me-
dicamentos, 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 mu-
nicípio; participar de reuniões de âmbito local, distrital ou regional, mantendo constante-
mente informações sobre as necessidades da Unidade de Saúde, a fim de promover a saú-
de 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, patrimô-
nio 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 ORTOPEDISTA - MENSALISTA
  Avaliar as condições físico-funcionais do paciente pela inspeção fazendo inspeção, pal-
pação, observação da marcha ou capacidade funcional ou pela análise de radiografias 
ou outros métodos diagnósticos utilizados para estabelecer o programa de tratamento. 
Orientar ou executar a colocação de aparelhos gessados, goteiras ou enfaixamento, uti-
lizando ataduras de algodão, gesso ou crepe, para promover a imobilização adequada 
dos membros ou regiões do corpo afetados; orientar ou executar a colocação de trações 
transesqueléticas ou outras, empregando fios metálicos, esparadrapos ou ataduras, para 
remover a redução óssea ou correção osteoarticular, realizar cirurgias em ossos, para 
corrigir desvios, extrair áreas patológicas ou destruídas, empregando técnicas indicadas 
para cada osso; colocar pinos, placas, parafusos, hastes e outros, com vistas ao restabe-
lecimento da continuidade óssea; indicar ou encaminhar pacientes para fisioterapia ou 
reabilitação, entrevistando-os ou orientando-os, para possibilitar sua máxima recupera-
ção; participar de equipes multiprofissionais, emitindo pareceres em sua especialidade, 
encaminhando ou tratando pacientes, para prevenir deformidades ou seu agravamento; 
executar tratamento clínico, prescrevendo medicamentos, fisioterapia e alimentação es-
pecífica para promover a recuperação do paciente; responsabilizar-se por dados confiden-
ciais, 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 PEDIATRA - mensalista/Plantonista
  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 esta-
belecer 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, prescre-
vendo medicação, tratamento e dietas especiais para solucionar carências alimentares, 
anorexia, desidratação, infecções, parasitoses e prevenir contra a tuberculose, tétano, dif-
teria, coqueluche e outras doenças; tratar lesões, doenças ou alterações orgânicas infantis, 
indicando ou realizando cirurgias, prescrevendo pré-operatório para possibilitar a recu-
peração 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, seguran-
ça 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 diagnósti-
co; 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; proce-
der ao planejamento, orientação e/ou execução de programas de higiene mental, forman-
do grupos de adolescentes, de pais, de alcoólatras e outros, para proporcionar orientação 
sexual, terapia ocupacional, psicoterapia de grupo e outras atividades de apoio; acon-
selhar 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 trata-
mentos biológicos específicos, empregando medicamentos ou aparelhos especiais, para 
promover estímulos cerebrais ou diminuir excitações; realizar cirurgias específicas, utili-
zando 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 Pro-
teção Individual, quando necessário; executar outras tarefas pertinentes à sua área de 
atuação determinadas pelo Superior imediato.
Médico PSIQUIATRA INFANTIL - mensalista
  Realizar consultas e atendimentos, fazer exames médicos, emitir diagnósticos, prescre-
ver medicamentos e outras formas de tratamento para tratar das afecções psicopatoló-
gicas na infância, empregando técnicas de sua especialidade para promover e recuperar 
a saúde e o bem-estar de seus pacientes. Programar ações de prevenção de doenças e 
promoção da saúde individual e coletiva. Elaborar documentos e difundir conhecimentos 
de sua especialidade médica, fazer uso de Equipamentos de Proteção Individual, quando 
necessário; executar outras tarefas pertinentes à sua área de atuação determinada pelo 
Superior imediato.
MÉDICO SAÚDE DA FAMÍLIA
  Competem aos médicos saúde da família, atenderem a todos os componentes da família 
independente de sexo e faixa etária; comprometer-se com a pessoa, inserida em seu con-

texto biopsicossocial; atuar de forma ampla, devendo suas ações envolver problemas 
de saúde definidos, bem como atingir os indivíduos saudáveis; promover educação 
em saúde e mobilização comunitária, visando uma melhor qualidade de vida, me-
diante ações de saneamento e melhorias do meio ambiente. Compreender a doença 
em seu contexto pessoal, familiar e social. Ter uma relação próxima com a comuni-
dade estabelecendo vínculos com a mesma, prestar assistência integra aos indivídu-
os sob sua responsabilidade; valorizar a relação médico-paciente e médico-família; 
oportunizar os contatos com indivíduos sadios ou doentes; empenhar-se em manter 
os indivíduos da comunidade saudáveis, quer venham às consultas ou não; abordar 
sempre em suas ações os aspectos preventivos e educativos, referentes à saúde e 
quando necessários curativos; executar ações de controle segundo sua qualificação 
profissional, aos portadores de tuberculose, hanseníase, doenças crônicas degene-
rativas e infectocontagiosas; executar ações básicas de vigilância epidemiológica e 
sanitária em sua área de abrangência; executar as ações de assistência à saúde, nas 
áreas de atenção à criança, ao adolescente, à mulher, ao trabalhador, ao adulto e ao 
idoso; realizar atendimento de primeiros cuidados nas urgências, realizar pequenas 
cirurgias ambulatoriais e partos, se as condições locais o permitirem; encaminhar, 
quando necessário, usuários a serviços de média e alta complexidade, respeitando 
fluxos de referência e contra referência locais, mantendo suas responsabilidades pelo 
acompanhamento do plano terapêutico do usuário, proposto pela referência; indicar 
a necessidade de internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a responsabilização 
pelo acompanhamento do usuário; promover a qualidade de vida e contribuir para 
que o meio ambiente seja mais saudável; discutir e participar das ações de saúde de 
forma permanente junto à equipe de saúde da família e a comunidade; ter como eixo 
norteador de suas ações os conceitos de cidadania, respeitando e garantindo à comu-
nidade em suas áreas de abrangência ao que lhe compete, os direitos à saúde e às ba-
ses legais que os legitimam, participar do processo de planejamento e programação 
das ações e da organização do processo de trabalho as unidades de saúde da família; 
ter suas ações fundamentadas no trabalho de equipe; realizar vistorias domiciliares, 
executando ações médicas aos membros das famílias cadastradas no Programa de 
Saúde da Família, que estiverem impossibilitados de comparecer à Unidade Básica 
de Saúde; realizar visitas domiciliares às famílias cadastradas no Programa de Saúde 
da Família, executando ações de orientação de acordo com a filosofia do Programa; 
participar de reunião com a comunidade, equipe de saúde da família e de educação 
continuada; contribuir e participar das atividades de educação dos ACS, Auxiliares 
de Enfermagem, ACD e THD.
MOTORISTA DE Âmbulancia
  Dirigir ambulância, obedecendo ao Código Nacional de Trânsito; transportar do-
entes e acidentados, auxiliando os mesmos a se acomodarem nas macas. Vistoriar o 
veículo diariamente, antes e após sua utilização, verificando o estado dos pneus, nível 
de combustível, óleo do Carter, bateria, freios, faróis, parte elétrica para certificar-se 
das condições de tráfego; requisitar a manutenção dos veículos quando apresentarem 
qualquer irregularidade; observar a sinalização e zelar pela segurança dos passagei-
ros, transeuntes e demais veículos; realizar reparos de emergência; manter o veícu-
lo limpo, interna e externamente e em perfeitas condições; zelar pelas ferramentas, 
acessórios e documentos do mesmo; observar e controlar os períodos de revisão e 
manutenção recomendados preventivamente, para assegurar a plena condição de uti-
lização; realizar anotações, segundo as normas estabelecidas e orientações recebidas, 
da quilometragem, viagens realizadas, pessoas transportadas, itinerários percorridos, 
além de outras ocorrências, a fim de manter a boa organização e o controle da Admi-
nistração; recolher o veículo após a utilização, em local previamente determinado, 
deixando-o corretamente estacionado e fechado; ter disponibilidade para viagens 
fora do município de Nova Odessa em situações normais e de emergência; fazer uso 
de Equipamentos de Proteção Individual, quando necessário; executar outras tarefas 
pertinentes à sua área de atuação determinadas pelo Superior imediato.
MOTORISTA DE VEICULOS PESADOS
  Dirigir Veículos “Pesados” no transporte de materiais de construção, recolhimentos 
de galhos e entulhos, produtos alimentícios e de alunos e funcionários, obedecendo 
o Código Nacional de Trânsito; Dirigir veículos pesados para realizar recolhimen-
to de entulhos/ em vias públicas, na entrega/ fornecimento de terra a munícipes, 
no transporte de Massa Asfáltica, no  transporte de barracas metálicas, no transpor-
te de Concreto para obras, no transporte de Água para lavagem de Vias/ Passeios 
Públicos, combate a incêndios, irrigação de jardinagens, abastecimento de poços e 
caixas d’água , no recolhimento do lixo domiciliar em Vias/ Passeios Públicos e 
descarregamento no Aterro Sanitário, no transporte de funcionários (ÔNIBUS), em 
serviços gerais em que necessita do MUNCK. Dirigir caminhão de grande porte, le-
vando produtos alimentícios nas Unidades Escolares. Conferir as mercadorias junto 
às Auxiliares de Apoio Escolar, transportar a Banda Municipal, quando solicitado. 
Organizar os alimentos no caminhão seguindo a rota determinada. Dirigir caminhões 
de grande porte e de carroceria para retirada de galhos e transporte de materiais de 
construção. Dirigir ônibus para transporte de alunos e funcionários. Vistoriar o veí-
culo diariamente, antes e após sua utilização, verificando o estado dos pneus, nível 
de combustível, óleo do Carter, bateria, freios, faróis, parte elétrica para certificar-se 
das condições de tráfego; requisitar a manutenção dos veículos quando apresentarem 
qualquer irregularidade; transportar materiais e equipamentos, garantindo a segu-
rança dos mesmos; observar a sinalização e zelar pela segurança dos passageiros, 
transeuntes e demais veículos; realizar reparos de emergência; controlar e orientar 
a carga e descarga de materiais e equipamentos, para evitar acidentes e danos na 
carga; manter o veículo limpo, interna e externamente e em perfeitas condições, ze-
lando pelas ferramentas, acessórios e documentos do mesmo; observar e controlar os 
períodos de revisão e manutenção recomendados preventivamente, para assegurar a 
plena condição de utilização; realizar anotações, segundo as normas estabelecidas 
e orientações recebidas, da quilometragem, viagens realizadas, objetos ou pessoas 
transportadas, itinerários percorridos, além de outras ocorrências, a fim de manter a 
boa organização e controle da Administração; recolher o veículo após a utilização, 
em local previamente determinado, deixando-o corretamente estacionado e fechado; 
fazer uso de Equipamentos de Proteção Individual, quando necessário; executar ou-
tras tarefas pertinentes à sua área de atuação determinadas pelo Superior imediato.
Nutricionista
  Elaborar cardápio e promover a adequação alimentar, considerando as necessidades 
especificas da faixa etária atendida, baseando-se na aceitação dos alimentos pelos co-
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mensais, para oferecer refeições balanceadas e evitar desperdícios. Executar os cálcu-
los de valor nutritivo, rendimento e custo das refeições/preparações culinárias; avaliar 
tecnicamente as preparações culinárias; realizar programas de educação alimentar e 
nutricional, visando crianças, pais, professores, funcionários e diretoria; efetuar con-
trole periódico de resto de ingestão alimentar e consumo alimentar das crianças; pla-
nejar, implantar, coordenar e supervisionar as atividades de pré-preparo e distribuição 
das preparações, garantindo a qualidade do serviço; planejar, implantar, coordenar e 
supervisionar as atividades de higienização de ambientes, alimentos, equipamentos e 
utensílios; coordenar, supervisionar e executar programas de treinamento e recicla-
gem de recursos humanos; estabelecer e implantar normas e métodos de controle de 
qualidade de alimentos, de acordo com a legislação vigente; detectar e encaminhar às 
autoridades competentes relatórios sobre a condição da Merenda Escolar impeditivas 
da boa prática profissional ou que coloquem em risco a saúde dos alunos; atuar na 
formação de profissionais na área da saúde, orientando estágios e participando de pro-
gramas de treinamento; efetuar controle periódico dos trabalhos executados; colaborar 
com as autoridades de fiscalização e/ou sanitária; participar do planejamento e gestão 
de recursos financeiros da Merenda Escolar; participar do planejamento, implantação 
e execução de projetos de estrutura física e da Merenda Escolar; verificar/ acompa-
nhar a quantidade e qualidade dos produtos alimentícios adquiridos pela Prefeitura 
Municipal de Nova Odessa; atuar como gestora dos contratos relativos ao Setor de 
Merenda Escolar e refeitórios municipais; programar e desenvolver treinamento com 
os servidores, realizando reuniões e observando o nível de rendimento, de habilidade e 
de aceitação dos alimentos para racionalizar e melhorar o padrão técnico dos serviços; 
elaborar relatório mensal, baseando-se nas informações recebidas para estimar o custo 
médio da alimentação; zelar pela ordem e manutenção da qualidade e higiene dos 
gêneros alimentícios, orientando e supervisionando a sua elaboração; efetuar a ava-
liação nutricional dos pacientes do Hospital e Maternidade Municipal; elaborar dietas 
específicas, com orientação nutricional a pacientes; executar outras tarefas pertinentes 
à sua área de atuação determinadas pelo Superior imediato.
OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS
  Operar as máquinas executando os serviços de retirada de entulhos em geral nas vias 
públicas. Limpeza e nivelamento de terrenos e áreas municipais. Carregamento de 
terra e de materiais de construção diversos. Abertura de valas. Manutenção de estradas 
de terra. Terraplanagem em geral.  Acerto com a Motoniveladora da Massa Asfáltica a 
quente na manutenção (operação tapa-buraco e recapeamento) de vias públicas. Ater-
ramento de lixo no Aterro Sanitário.
OPERADOR DE MOTOSSERRA
  Podar ou cortar árvores, utilizando motosserra, moto-poda e serra manual, em escada 
de madeira com ou sem extensão ou em cesto de caminhão “Munck”. Proceder à 
manutenção da motosserra e moto-poda, conforme instruções do manual específico e 
recolher os galhos podados em caminhão para destino final ou triturá-los em triturador 
acoplado ao próprio caminhão para serem descartados em local apropriado.
OPERADOR DE ROÇADEIRA COSTAL E LATERAL
  Compete aos operadores de roçadeira costal e lateral executar serviços de aparo e 
corte de grama e de mato, bem como o corte de arbustos de pequeno porte utilizando-
-se roçadeira costal ou lateral em praças de esportes, praças, áreas de lazer, dentre 
outros. Rastelar, recolher, limpar as áreas roçadas juntando o material cortado em 
recipiente adequado, preparando-o para transporte e descarte em local apropriado; re-
alizar pequenos reparos, ajustes, regulagens de fio e lâminas, manter os equipamentos 
regularmente limpos e lubrificados, zelando pela sua correta  conservação; auxiliar 
na execução de outras atividades da área onde estiver lotado pertinentes à sua área 
de atuação determinadas pelo seu superior imediato; fazer uso de equipamentos de 
proteção individual, quando necessário.
PEDREIRO
  Realizar serviços de construção em geral. Realizar serviços de alvenaria para a cons-
trução de jazigos e carneiras, compreendendo atividades de assentamento de tijolos, 
concretagem, chapisco e reboco; auxiliar nas tarefas de inumação e exumação; execu-
tar reparos em calçadas ao redor dos túmulos. Executar serviços de marcação de obras, 
abertura de alicerces e brocas, colocação de armaduras, concretagem, nivelamento, 
assentamento de tijolos, colocação de lajes, escoramento, chapisco, reboco, colocação 
de esquadrias, azulejos e pisos e execução de calçadas, guias e reparos gerais; Reali-
zar serviços de reforma e manutenção de prédios e pavimentos reparando paredes e 
pisos, trocando telhas, aparelhos sanitários e similares. Fazer uso de Equipamentos de 
Proteção Individual, quando couber. Executar outras tarefas pertinentes à sua área de 
atuação determinadas pelo Superior imediato.
PINTOR
  Limpar e preparar superfícies a serem pintadas, raspando-as e lixando-as, utilizando 
raspadeiras, solventes, lixas e outros procedimentos adequados para retirar a pintura 
anterior e eliminar resíduos, quando for o caso. Retocar falhas e emendas nas super-
fícies, a fim de corrigir defeitos e facilitar a aderência da tinta; preparar o material 
de pintura, misturando tintas, óleos, substâncias diluentes e secantes em proporções 
adequadas, para obtenção de cor e qualidade especificadas; pintar superfícies internas 
e externas, aplicando camadas de tinta e verniz, utilizando pincéis, rolos ou pistolas; 
executar serviços de pintura nos próprios públicos e nas vias públicas para sinalização 
do trânsito; orientar todos os servidores que auxiliam na execução dos serviços; fazer 
uso de Equipamentos de Proteção Individual, quando necessário; executar outras tare-
fas pertinentes à sua área de atuação  determinadas pelo Superior imediato.
PROCURADOR JURÍDICO
  Representar juridicamente a Prefeitura de Nova Odessa em Juízo ou fora dele nas 
ações em que esta for autora ou ré. Acompanhando o andamento dos processos, 
prestando assistência jurídica, recursos em quaisquer instâncias e outros atos, para 
defender os interesses da Administração Pública, bem como executar outras tarefas 
correlatas.

Recepcionista
  Atender chamadas telefônicas, prestar informações e anotar recados.Efetuar o contro-
le de agenda de assuntos, verificando os horários disponíveis e registrando as marca-
ções realizadas, para mantê-las organizadas e atualizadas; atender os interessados, pro-
curando identificar suas necessidades, para prestar-lhes informações ou encaminhá-los 
aos servidores competentes; controlar o fichário e/ou arquivo de documentos relativo 
ao histórico dos assuntos, organizando-os e mantendo-os atualizados para possibilitar 
ao Setor responsável consultá-los, quando necessário; preencher formulário e fichas; 

receber, registrar, controlar e distribuir papéis, documentos, processos e correspondên-
cias; fazer uso de Equipamentos de Proteção Individual, quando necessário; executar 
outras tarefas pertinentes à sua área de atuação determinadas pelo Superior imediato.  
TRATADOR DE ANIMAIS
  Compete aos tratadores de animais tratar e alimentar os animais, receber os alimentos, 
prepará-los conforme orientação recebida, e disponibilizá-los aos animais em recipien-
tes e quantidade adequados. Coletar capim e folhas e servi-los aos animais, preparar e 
manter a ambientação dos recintos dos animais; preceder à limpeza e conservação dos 
recintos e vigiar o estado de saúde dos animais; no contato com os animais, observar e 
cuidar de sua própria segurança , da segurança do público em geral dos animais; auxi-
liar no manejo animal, dando suporte na realização de procedimentos; criar condições 
agradáveis aos animais, a fim de minimizar as situações de stress ou inadequação; fazer 
uso de equipamentos de proteção individual, quando necessário; executar outras tarefas 
pertinentes da sua área de atuação determinadas pelo  superior imediato.
TRATORISTA
  Dirigir tratores, bem como engatar e acoplar aos mesmos os equipamentos (Arados, 
Grades Niveladoras, Perfuradores de Solo e Roçadeiras) e o Jacto pulverizador, para 
execução de serviços referentes à roçagem.  Arar, gradear, “tombar” terra de terrenos e 
áreas municipais, abrir brocas em solo e aplicar herbicidas; vistoriar o veículo diaria-
mente, antes e após sua utilização, verificando o estado dos pneus, nível de combustível, 
óleo do Carter, bateria, freios, faróis, parte elétrica e outros para certificar-se das con-
dições de tráfego; requisitar a manutenção dos veículos quando apresentarem qualquer 
irregularidade; observar a sinalização, obedecendo ao Código Nacional de Trânsito; re-
alizar reparos de emergência; manter o veículo limpo, lavado e em perfeitas condições; 
observar e controlar os períodos de revisão e manutenção recomendados preventiva-
mente, para assegurar a plena condição de utilização; realizar anotações, segundo as 
normas estabelecidas e orientações recebidas, da quilometragem, itinerário percorrido, 
além de outras ocorrências, a fim de manter a boa organização e controle da Administra-
ção; recolher o veículo após a utilização, em local previamente determinado, deixando-o 
corretamente estacionado; fazer uso de Equipamentos de Proteção Individual; referente 
à roçagem, aragem e gradeamento de terrenos e áreas municipais; engatar carretas para 
transporte de materiais diversos ou outros que necessitam das mesmas.
tÉcnico de enfermagem
  Integrar a equipe de saúde, executar atividades de assistência de enfermagem, exceto as 
privativas do enfermeiro obstetra. Exercer atividades auxiliares, de nível técnico, sendo 
habilitado para o atendimento pré-hospitalar móvel; além da intervenção conservado-
ra no atendimento do paciente, é habilitado a realizar procedimentos a ele delegados, 
sob supervisão do profissional enfermeiro, dentro do âmbito de sua qualificação profis-
sional; comunicar ao enfermeiro os casos prováveis de infecção hospitalar e acidentes 
com perfurocortante; assistir ao enfermeiro no planejamento, programação, orientação 
e supervisão das atividades de assistência de enfermagem; prestar cuidados diretos de 
enfermagem a pacientes em estado grave, sob supervisão direta ou à distância do profis-
sional enfermeiro e nos atendimentos de urgência dentro do âmbito de sua qualificação 
profissional; participar de programas de treinamento e aprimoramento profissional es-
pecialmente em urgências/emergências; realizar manobras de extração manual de víti-
mas;  manter a assepsia dos equipamentos e materiais assim como da cabine posterior da 
ambulância; conhecer integralmente todos os equipamentos, materiais e medicamentos 
disponíveis na ambulância e realizar manutenção básica dos mesmos; atender chamadas 
recebidas na central 192 e na linha fixa da Central de Ambulâncias, orientando e triando 
os casos de acordo com sua qualificação profissional; estabelecer contato radiofônico 
(ou telefônico) com a central de regulação médica e seguir suas orientações; realizar 
o agendamento de transportes aos usuários de saúde que procurarem a Central de Am-
bulâncias para diversas modalidades; conhecer a estrutura de saúde local; proceder os 
gestos básicos de suporte à vida, proceder imobilizações e transporte de vítimas, realizar 
medidas reanimação cardiorrespiratória básica; Identificar todos os tipos de materiais 
existentes nos veículos de socorro e sua utilidade; comparecer, atuando ética e digna-
mente, ao seu local de trabalho, conforme escala de serviço predeterminada, e dele não 
se ausentar até a chegada do seu substituto; a substituição do plantão deverá se fazer 
na base; em caso de um atendimento prolongado, que exija permanência por mais de 
uma hora além da escala, o técnico de enfermagem poderá solicitar a substituição no 
local do atendimento; as eventuais trocas de plantão da escala de serviço deverão ser 
realizadas mediante preenchimento e assinatura de um formulário próprio, por ambas as 
partes, e entregue ao coordenador de enfermagem ou seu substituto, com antecedência 
de 24 (vinte e quatro) horas; no caso de não haver troca oficial de plantão por opção 
das duas partes, a responsabilidade é do profissional que estava escalado originalmente; 
manter-se atualizado, frequentando os cursos de educação continuada e congressos da 
área, assim como dominar o conhecimento necessário para o uso adequado dos equipa-
mentos da Unidade Móvel; fazer uso de Equipamentos de Proteção Individual, quando 
necessário; executar outras tarefas pertinentes à sua área de atuação determinadas pelo 
Superior imediato.
TÉCNICO DE INFORMÁTICA
  Compete aos técnicos de informática prestar assistência ao usuário na utilização de 
Softwares e Hardwares, visando atender as necessidades com a máxima agilidade. Re-
alizar manutenção preventiva e corretiva de equipamentos e rede; instalar, configurar e 
desinstalar programas utilitários e aplicativos; configurar e detectar problemas de redes; 
executar outras tarefas pertinentes à sua área de atuação determinadas pelo superior 
imediato.
Técnico de Segurança do Trabalho
  Informar o empregador, através de parecer técnico, sobre os riscos existentes nos am-
bientes de trabalho, bem como orientá-lo sobre as medidas de eliminação e neutraliza-
ção. Esclarecer os trabalhadores sobre os riscos da sua atividade, bem como as medidas 
de eliminação e neutralização; os trabalhadores e o empregador sobre as atividades insa-
lubres, perigosas e penosas existentes na empresa, seus riscos específicos, bem como as 
medidas e alternativas de eliminação ou neutralização dos mesmos. Analisar os métodos 
e os processos de trabalho e identificar os fatores de risco de acidentes do trabalho, 
doenças profissionais e do trabalho e a presença de agentes ambientais agressivos ao 
trabalhador, propondo sua eliminação ou seu controle. Executar os procedimentos de 
segurança e higiene do trabalho e avaliar os resultados alcançados, adequando-os às 
estratégias utilizadas de maneira a integrar o processo prevencionista em sua planifica-
ção, beneficiando o trabalhador; os programas de prevenção de acidentes do trabalho, 
doenças profissionais e do trabalho nos ambientes de trabalho com a participação dos 
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trabalhadores, acompanhando e avaliando seus resultados, bem como sugerindo cons-
tante atualização dos mesmos e estabelecendo procedimentos a serem seguidos; as 
normas de segurança referentes a projetos de construção, ampliação, reforma, arran-
jos físicos e de fluxo, com vistas à observância das medidas de segurança e higiene 
do trabalho, inclusive por terceiros; as atividades ligadas à segurança e higiene do 
trabalho utilizando métodos e técnicas científicas, observando dispositivos legais e 
institucionais que objetivarem a eliminação, controle ou redução permanente dos ris-
cos de acidentes do trabalho e a melhoria das condições do ambiente, para preservar 
a integridade física e mental dos trabalhadores. Promover debates, encontros, campa-
nhas, seminários, palestras, reuniões, treinamentos e utilizar outros recursos de ordem 
didática e pedagógica com o objetivo de divulgar as normas de segurança e higiene do 
trabalho, assuntos técnicos, administrativos e prevencionistas, visando evitar aciden-
tes do trabalho, doenças profissionais e do trabalho. Encaminhar aos setores e áreas 
competentes normas, regulamentos, documentação, dados estatísticos, resultados de 
análises e avaliações, materiais de apoio técnico, educacional e outros de divulgação 
para conhecimento e autodesenvolvimento do trabalhador. Indicar, solicitar e inspe-
cionar equipamentos de proteção contra incêndio, recursos audiovisuais e didáticos 
e outros materiais considerados indispensáveis, de acordo com a legislação vigente, 
dentro das qualidades e especificações técnicas recomendadas, avaliando seu desem-
penho. Cooperarcom as atividades do meio ambiente, orientando quanto ao tratamen-
to e destinação dos resíduos industriais, incentivando e conscientizando o trabalhador 
da sua importância para a vida. Orientar as atividades desenvolvidas por empresas 
contratadas, quanto aos procedimentos de segurança e higiene do trabalho, previstos 
na legislação ou constantes em contratos de prestação de serviços. Levantar e estudar 
os dados estatísticos de acidentes do trabalho, doenças profissionais e do trabalho, cal-
cular a frequência e a gravidade destes para ajustes das ações prevencionistas, normas, 
regulamentos e outros dispositivos de ordem técnica, que permitam a proteção cole-
tiva e individual. Articular-se e colaborar com os setores responsáveis pelos recursos 
humanos, fornecendo-lhes resultados de levantamentos técnicos de riscos das áreas 
e atividades para subsidiar a adoção de medidas de prevenção em nível de pessoal, e 
com os órgãos e entidades ligados à prevenção de acidentes do trabalho, doenças pro-
fissionais e do trabalho. Avaliar as condições ambientais de trabalho e emitir parecer 
técnico que subsidie o planejamento e a organização do trabalho de forma segura para 
o trabalhador. Participar de seminários, treinamentos, congressos e cursos visando o 
intercâmbio e o aperfeiçoamento profissional; fazer uso de Equipamentos de Proteção 
Individual, quando necessário; executar outras tarefas pertinentes à sua área de atua-
ção determinadas pelo Superior imediato.
TÉCNICO EM IMOBILIZAÇÃO ORTOPÉDICA
  Colocar e retirar imobilizações com faixas, férulas, talas metálicas, malha tubular, 
material sintético e outros, goteiras gessadas, aparelhos gessados, trações cutâneas 
com uso de fita adesiva e outros materiais similares. Utilizar técnicas assemelhadas 
visando imobilizações ortopédicas; auxiliar o médico em procedimentos específicos; 
organizar, manter e solicitar material de uso específico para a sala de gesso; fazer uso 
de Equipamentos de Proteção Individual, quando necessário; executar outras tarefas 
pertinentes à sua área de atuação determinadas pelo Superior imediato.
TERAPEUTA OCUPACIONAL
  Prestar atendimento à comunidade e aos casos encaminhados à Unidade de Saúde, 
que necessitam de terapia, estabelecendo tarefas de acordo com as prescrições médi-
cas. Organizar, preparar e executar programas ocupacionais destinados aos pacientes, 
dos Posto de Saúde e outros setores, para propiciar uma terapêutica que possa desper-
tar, desenvolver ou aproveitar seu interesse por determinados trabalhos; planejar, exe-
cutar ou supervisionar trabalhos individuais ou em pequenos grupos, como trabalhos 
criativos, manuais, de mecanografia, horticultura e outros, para possibilitar a redução 
ou curva das deficiências do paciente e melhorar o seu estado psicológico; dirigir os 
trabalhos, supervisionar os pacientes na execução das tarefas prescritas, para ajudar 
o desenvolvimento dos programas e apressar a reabilitação; proceder à elaboração de 
diagnóstico e avaliação terapêutica; desenvolver os objetivos e planos de tratamento a 
partir de metodologias e técnicas próprias; fazer uso de Equipamentos de Proteção In-
dividual, quando necessário; executar outras tarefas pertinentes à sua área de atuação 
determinadas pelo Superior imediato.
VICE- diretor
  Atuar como coadjuvante do Diretor da Escola no desempenho de todas as suas atri-
buições; substituir o Diretor da Escola, em suas ausências e impedimentos. Substituir 
o Diretor em suas faltas e nos seus impedimentos, assessorar o Diretor do gerencia-
mento do funcionamento da Unidade Escolar, compartilhando com o mesmo a exe-
cução das tarefas que lhes são inerentes e zelando pelo cumprimento da legislação e 
normas educacionais, exercer as atividades de apoio administrativo, acompanhar o 
desenvolvimento das tarefas de pessoal das escolas, controlar a frequência do pessoal 
docente e técnico administrativo, encaminhando relatório ao Diretor para as provi-
dências, zelar pela manutenção e limpeza do estabelecimento no seu turno; executar 
outras atribuições correlatas.

ANEXO II - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

EMPREGOS DE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO
Disciplinas abaixo, quando aplicáveis, conforme quadro do Capítulo 9 - DAS 
PROVAS OBJETIVAS:

LÍNGUA PORTUGUESA
  Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). Sinô-
nimos e antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. Classes de 
palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e con-
junção: 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.
ATUALIDADES

  Questões relacionadas a fatos políticos, econômicos, sociais, culturais, científicos, 
ambientais, de âmbito nacional e internacional, ocorridos a partir do ano de 2021, 
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 2016, MS-Word 2016: 
estrutura básica dos documentos, edição e formatação de textos, cabeçalhos, parágra-
fos, 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, concei-
tos 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, classifica-
ção 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, anima-
ção 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
CARPINTEIRO/MARCENEIRO
  Noções de desenho técnico de carpintaria/marcenaria. Conhecimento e utilização 
de ferramentas e equipamentos de carpinteiro/marceneiro. Características gerais de 
madeira, compensados e aglomerados. Conhecimento e utilização de pregos, parafu-
sos, encaixes de madeira. Formas de estrutura de concreto. Estruturas de telhados e 
cobertura em geral. Colocação e montagem de esquadrias, pisos e forros de madeira.

ELETRICISTA
  Instalação de redes elétricas aéreas e subterrâneas. Rede elétrica predial, máquinas, 
motores e equipamentos elétricos: manutenção preventiva e corretiva, diagnósticos de 
defeito, consertos, troca de componentes. Motores elétricos, transformadores e bobi-
nas em geral. Conhecimentos de baixa, média e alta tensão. Leitura e interpretação de 
desenhos. Conhecimento sobre os diferentes tipos de tubulação na construção predial. 
Equipamentos de Proteção Individual pertinentes ao exercício da função. Segurança 
do trabalho.

ENCANADOR
  Conhecimentos em execução, modificação, reparos e conservação relativos a ins-
talações hidráulicas, rede de esgotos, rede de tubulação, instrumentos de controle de 
pressão, válvulas, entre outros, conforme esquemas e ordens de serviços. Válvulas: 
instalação, modificação, conservação e manutenção. Inspeção de sistemas de distri-
buição de baixa e alta pressão. Conhecimento dos materiais, suas conexões e utiliza-
ções, ferramentas e equipamentos. Equipamentos de Proteção Individual pertinentes 
ao exercício da função e segurança do trabalho, bem como outras noções relativas as 
atribuições do emprego.

ENCARREGADO DE SERVIÇO
  NOÇÕES DE CONTABILIDADE: Contabilidade: princípios e convenções. Escri-
turação: 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: Decreto-Lei n.º 5.452/1943 (CLT). Título II - Das Normas Gerais de Tu-
tela 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 Contra-
to 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 públi-
cos. 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 adminis-
trativo. Existência, validade e eficácia do ato administrativo. Elementos e pressupos-
tos. 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 Fe-
deral 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. For-
malidades, 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.

ENCARREGADO DO CONTROLE DE PATRIMÔNIO
  Recursos patrimoniais e materiais. Introdução à administração patrimonial e logísti-
ca: Elementos Essenciais em administração de depósitos. Registros de estoque. Regis-
tro de bens patrimoniais. Modelos e formulários de controle. Codificação e classifica-
ção de materiais. Guarda de material; conservação, medidas de segurança e formas de 
estocagem. Recepção de materiais. Controle de estoque: previsão de consumo, requi-
sição, fichas de prateleira e de estoque. Inventário. Lei de Responsabilidade Fiscal: Da 
Gestão Patrimonial - Seção II - Da Preservação do Patrimônio Público.  

MOTORISTA DE AMBULÂNCIA E MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS
  Legislação de Trânsito. Código de Trânsito Brasileiro. Sistema Nacional de Trân-
sito: composição. Registro e Licenciamento de veículos. Habilitação. Normas gerais 
de circulação e conduta. Crimes de trânsito. Infrações e Penalidades. Sinalização de 
trânsito, segurança e velocidade. Condutores de veículos - deveres e proibições. Di-
reção defensiva. Primeiros socorros em acidentes de trânsito. Cidadania e ética. Meio 
ambiente e trânsito. Mecânica automotiva.
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OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS
  Conhecimento da operação de máquinas pesadas: tratores de esteira, pá-mecânica, 
motoniveladora, retroescavadeira e demais máquinas necessárias para a construção ci-
vil, equipamento de dragagem, máquinas para estender camadas de asfalto e máquinas 
para terraplanagem. Conhecimentos básicos sobre o funcionamento e a manutenção 
das máquinas: lubrificar pinos, verificar nível de óleos, trocar óleos, filtros e demais 
ações pertinentes ao correto funcionamento das máquinas. Itens a serem inspecio-
nados antes, durante e após o serviço prestado. Conhecer o desempenho correto da 
máquina por meio do controle visual dos mostradores, indicadores e peças de traba-
lho. Noções básicas de mecânica pesada. Abastecer máquinas e motores com água, 
combustível e lubrificante. Legislação de Trânsito: Novo Código de Trânsito Brasilei-
ro. Legislação e regras de circulação e conduta. Proteção ao meio ambiente. Direção 
defensiva. Demais conhecimentos compatíveis com as atribuições do cargo/função.

PEDREIRO
  Conhecimentos na execução de serviços de manutenção e construções de alvenaria, 
concreto e outros materiais, assentando pisos cerâmicos, tijolos, azulejos, etc., reves-
tindo paredes, tetos e lajes, bem como dando acabamento final exigido pelo trabalho. 
Orientar os ajudantes na preparação do material a ser utilizado. Identificar e utili-
zar equipamentos de proteção individual (EPIs) e equipamento de proteção coletiva 
(EPC) , bem como outras noções relativas as atribuições do emprego.

PINTOR
  Conhecimentos na execução de serviços de pintura interna e externa, preparação 
de superfícies e tintas, raspagem e limpeza, aplicação de tintas. Conhecimentos das 
ferramentas e materiais: pincéis, rolos ou pistolas e materiais específicos. Identificar e 
utilizar equipamentos de proteção individual (EPIs) e equipamento de proteção coleti-
va (EPC), bem como outras noções relativas as atribuições do emprego.

TRATORISTA
  Conhecer a origem dos tratores no Brasil, as regras de segurança no trabalho com 
trator e seus implementos. Classificar os tipos e a utilização do trator; identificar os 
instrumentos no painel do trator e as alavancas de comando. Definir os elementos 
básicos dos sistemas que compõe o trator e fazer a manutenção: sistemas de refrige-
ração, lubrificação e alimentação do motor, sistemas de lubrificação da transmissão, 
sistemas hidráulicos, elétricos, freios e rodas. Conhecimento das técnicas para operar 
o trator corretamente, conhecer os procedimentos corretos de regulagem e operação 
de cada implemento.

EMPREGOS DE ENSINO MÉDIO, TÉCNICO E SUPERIOR COMPLETO

Disciplinas abaixo, quando aplicáveis, conforme quadro do Capítulo 9 - DAS 
PROVAS OBJETIVAS:

LÍNGUA PORTUGUESA
  Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). Sinô-
nimos e antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. Classes de 
palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e con-
junção: 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 equações do 1º grau. Relação entre 
grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de medidas usuais. Noções de geometria: for-
ma, 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 ele-
mento de uma dada posição. Estruturas lógicas, lógicas de argumentação, diagramas 
lógicos, sequências.
ATUALIDADES
  Questões relacionadas a fatos políticos, econômicos, sociais, culturais, científicos, 
ambientais, de âmbito nacional e internacional, ocorridos a partir do ano de 2021, 
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 2016, MS-Word 2016: 
estrutura básica dos documentos, edição e formatação de textos, cabeçalhos, parágra-
fos, 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, concei-
tos 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, classifica-
ção 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, anima-
ção 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
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 
  Conceito de Saúde. Conceito e estratégias de promoção de saúde. Princípios e dire-
trizes do Sistema Único de Saúde. Ferramentas de trabalho do Agente Comunitário de 
Saúde: entrevista e visita domiciliar. Cadastramento familiar e territorial: finalidade e 
instrumentos. Conceito de territorialização, de microárea e área de abrangência. Con-
ceito de acolhimento. Conceito de intersetorialidade. Principais indicadores de saúde. 
Medidas de saneamento básico. Construção de diagnóstico de saúde da comunidade. 
O Agente Comunitário de Saúde e o acompanhamento da gestante e da criança. O pa-

pel do Agente Comunitário de Saúde nas ações de controle da dengue e da malária. Lei 
n.º 8.080/90 e alterações posteriores. Lei n.º 8.142/90 e alterações posteriores. O tra-
balho do Agente Comunitário de Saúde. - Brasília: Ministério da Saúde, Secretaria de 
Políticas de Saúde, 2000. 119 p. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publi-
cacoes/cd09_05a.pdf Roteiro para capacitação de agentes do PACS/PSF nas ações de 
controle da dengue. Brasília: Ministério da Saúde, Fundação Nacional de Saúde, 2002. 
Lei n° 2.488/2011 - Aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a 
revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica, para a Estratégia 
Saúde da Família (ESF) e o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).

AGENTE DE CONTROLE DE ENDEMIAS
  Sistema Único de Saúde: diretrizes e atribuições constitucionais. Leis Orgânicas da 
Saúde: Lei n.º 8.080/90 e Lei n.º 8.142/90. Regulamentação da Profissão de Agente 
de Combate às Endemias: Lei n.º 11.350/2006 e alterações subsequentes. Política Na-
cional de Atenção Básica: Conceito; Princípios; Atribuições das Equipes; Educação 
Permanente. Conceitos de: Promoção à Saúde; Humanização; Acessibilidade; Equi-
dade; Intersetorialidade; Interdisciplinaridade; Eficácia; Eficiência e Efetividade em 
Saúde Coletiva. Vigilância Ambiental em Saúde: saneamento básico; qualidade do ar, 
da água e dos alimentos para consumo humano. Noções Básicas de Epidemiologia: 
Notificação compulsória; Investigação; Inquérito; Surto; Bloqueio; Epidemia; Ende-
mia; Controle de agravos. Vigilância em Saúde da dengue, esquistossomose, malária, 
tracoma, raiva humana, leishmaniose e febre amarela. Diretrizes Nacionais para pre-
venção e controle de epidemias da dengue.

AGENTE FISCAL DE RENDAS MUNICIPAIS
  Noções da legislação tributária nacional; noções de contabilidade pública; fundamen-
tos e técnicas de fiscalização de livros fiscais, talonários de notas fiscais, informes de 
rendimentos e faturamento, noções de contabilidade comercial; noções de operações 
de sistema de tributação e de dívida ativa; conhecimento básico dos fatores geradores 
de impostos, taxas e contribuições; noções básicas de administração pública munici-
pal; conhecimento básico das disposições legais pertinentes, em especial Lei Federal 
4.320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 101/00), Constituição 
Federal e Constituição Estadual; demais conhecimentos compatíveis com as atribui-
ções do emprego.

ANALISTA DE SISTEMAS
  Bancos de dados relacionais: conceito, entidades, atributos; relacionamentos: cardi-
nalidade 1:1, 1:N e N:M, chaves primárias, chaves estrangeiras e chaves candidatas, 
Normalização, Interpretar diagramas ER. Tipos de dados. Comandos DDL, DML, 
SQL, DCL, transações, gatilhos, stored procedures, funções. Arquitetura e funcio-
namento de bancos de dados MS SQL Server e MySQL. Recuperação de bancos, 
otimização de bancos; conceito de distribuição de banco de dados, procedimentos de 
segurança e recuperação, suporte ao desenvolvimento, suporte à criação de scripts. 
Programação: algoritmos e estrutura de dados. Programação estruturada: noções de 
depuração de código. Estruturas sequenciais, condicionais e de repetição. Programa-
ção orientada a objetos: conceitos de orientação por objetos, herança, polimorfismo, 
propriedades, objetos, classes, interfaces, métodos, encapsulamento, sobrecarga. Co-
nhecimento de programação visual para aplicações WEB e padrões de acessibilidade. 
Desenvolvimento de sistemas: ASP.NET, Java e PHP. Arquitetura de aplicação ASP.
NET. Noções de web services. Conceitos de AJAX. Noções de mecanismos de se-
gurança: criptografia, assinatura digital, garantia de integridade, controle de acesso, 
certificação digital. Análise e projeto estruturado de sistemas. Noções de análise e 
projeto orientado a objeto com UML: conceitos gerais, diagrama de casos de uso, 
diagrama de classes/objetos, diagrama de estados, diagrama de colaboração/comu-
nicação, diagrama de sequência, diagrama de atividades, diagrama de componentes, 
diagrama de implementação. Projetos de interface: diagramação, usabilidade e acessi-
bilidade. Noções de gestão de configuração e controle de versão. Noções de processo 
de testes de software: conceitos, fases, técnicas e automação de testes. Gerência de 
projetos e qualidade de software. Integração de serviços e redes. Framework de tec-
nologias de informação e gestão. Redes de comunicação: princípios e fundamentos de 
comunicação de dados, topologias de redes de computadores, arquitetura e protocolos 
de redes de comunicação. Modelo de referência OSI e principais padrões internacio-
nais. Arquitetura cliente-servidor. Tecnologias de redes locais Ethernet/Fast, Ethernet/
Gigabit, Ethernet e Wireless. Protocolo TCP/IP, máscaras e sub-rede. Elementos de in-
terconexão de redes de computadores (gateways, hubs, repetidores, bridges, switches, 
roteadores). Qualidade de serviço (QoS), serviços diferenciados e serviços integrados. 
Internet. Protocolo TCP/IP. Conceitos e configuração de serviços de nomes de domí-
nios (DNS): HTTP, SSL, NTP, SSH, TELNET, FTP, DHCP, SMTP, POP, IMAP. Proxy 
cache. Proxy reverso. NAT. Redes virtuais. Conceito de VPN e VLAN. Gerência de 
redes: protocolo SNMP. Conhecimento de ferramentas para administração, análise 
de desempenho, inventário e tunning de sistemas aplicativos. Sistemas operacionais: 
instalação, customização, administração, operação e suporte em ambiente Linux, Win-
dows 2003 Server, Windows 2008 Server, Active Directory. Programação de scripts 
Shell, Proxy squid. Firewall: detecção de vulnerabilidades a análise de riscos, IDs e 
IPs, antivírus, topologias seguras. Sistemas de arquivos. Gerência de E/S. Gerência de 
processador, memória, swapping, memória virtual, logging. Serviços DHPC, WINS, 
DNS, FTP. Arquitetura e funcionamento de ambiente virtualizado VMWARE.

ARQUITETO
     Fundamentos do projeto: percepção e elaboração da forma e do espaço; repertório de 
arquitetura moderna e contemporânea brasileira e mundial. Elaboração e avaliação de 
programas de necessidades: diagramas funcionais (organogramas), dimensionamento 
de necessidades e de ambientes. Representação em desenho técnico. Topografia: sis-
temas de referência horizontal e vertical, norte geográfico e norte magnético, curvas 
de nível, convenções topográficas; precisão de levantamentos topográficos. Condições 
de implantação das edificações: adequação físico-ambiental ao sítio, inserção urbana, 
atendimento a normas urbanísticas e edilícias. Índices urbanísticos: conceitos básicos 
quanto ao aproveitamento, à ocupação dos lotes e ao controle de densidades. Normas 
ambientais aplicáveis a projetos de arquitetura e urbanismo: conceitos e parâmetros 
relativos às áreas de preservação permanente, unidades de conservação, impacto am-
biental e licenciamento ambiental; modalidades de licenciamento ambiental definidas 
na legislação e normas federais e do Estado de São Paulo. Desempenho de edificações 
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e seus sistemas, elementos e componentes: conceituação básica, requisitos, atributos, 
critérios e métodos. Circulação e segurança nas edificações: aspectos de projeto e exe-
cução; dimensionamento segundo as lotações previstas; normas de segurança contra 
incêndio; acessibilidade das edificações - NBR 9050. Habitabilidade das edificações: 
exigências de segurança, salubridade e conforto térmico e acústico; orientação de am-
bientes e proteção de fachadas; conceitos básicos de condicionamento térmico e de 
condicionamento acústico das edificações; iluminação natural e artificial; parâmetros 
de iluminação e ventilação das edificações e dos ambientes conforme a legislação es-
tadual pertinente (Código Sanitário do Estado de São Paulo). Estruturas e fundações: 
tipologia, sistemas estruturais, materiais e sistemas construtivos; predimensionamento. 
Instalações prediais: definições básicas dos projetos específicos e interferências com 
o projeto de arquitetura. Cadernos de encargos, especificações técnicas e critérios de 
medição de obras e serviços. Estimativa de custos, orçamentação e controle de custos de 
obras e serviços; medidas de racionalização de custos: aspectos de projeto e execução. 
Programação e controle de obras: redes de PERT-CPM, diagramas de Gantt, Curvas S. 
Saúde e segurança do trabalho em canteiros de obras. Legislação profissional e ética 
profissional.

ASSISTENTE SOCIAL
  Fundamentos éticos, legais, teóricos e metodológicos do trabalho social com e para 
famílias, seus membros e indivíduos. Políticas sociais e sua articulação com as insti-
tuições. A saúde como direito e sua aplicação como política social. Redes sociais como 
estratégia de enfrentamento das expressões da questão social. O trabalho em equipe 
interdisciplinar. Serviço Social e questão social. Instrumentos e técnicas na prática do 
Serviço Social. A pesquisa social e sua aplicação. Publicações Institucionais. Ministério 
do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (www.mds. gov.br). - Sistema Único 
de Assistência Social - SUAS. - Centro de Referência da Assistência Social - CRAS. 
- Programa de Atenção Integral à Família - PAIF. - Serviços Destinados a Crianças 
de 0 a 6 anos e Pessoas Idosas. Benefícios Eventuais. - Carteira do Idoso. - Serviço 
de Proteção Social a Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência, Abuso e Explora-
ção Sexual e suas famílias. - Política Nacional de Assistência Social - PNAS - Política 
Nacional do Idoso - PNI - Política Nacional de Integração da Pessoa com Deficiência 
- Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do Sistema Único de Assistência 
Social - NOB-RH/SUAS - Norma Operacional Básica da Assistência Social - NOB/
SUAS - Orientação Técnicas para o Centro de Referência de Assistência Social - CRAS 
- Orientações para o acompanhamento das famílias beneficiárias do Programa Bolsa 
Família no âmbito do SUAS Legislação: - Lei federal 10.741/2003 - Dispõe sobre o 
Estatuto do Idoso e dá outras providências. - Lei federal 8.069/1990 - Dispõe sobre o 
Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. - Lei federal 8.742/1993 
- Dispõe sobre o Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Constituição da Repú-
blica Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988 - Título II - Capítulo II - Dos Direi-
tos Sociais (artigos: 6° ao 11°). - Lei federal 8.742/1993 - Lei Orgânica da Assistência 
Social - LOAS. - Lei federal 8.662/1993 - Dispõe sobre a profissão de Assistente Social 
e dá outras providências. - Código de Ética do Assistente Social - Resolução CFESS n° 
273, de 13 de março de 1993.

AUXILIAR DE DENTISTA
  Esterilização e desinfecção de instrumentos e equipamentos. Manipulação de mate-
riais. Odontograma. Preparo do paciente. Auxílio nas intervenções clínicas e cirúrgi-
cas. Noções de Ortodontia e Prótese. Terapêutica e farmacologia de interesse na clínica 
odontológica. Noções de Radiologia e Anestesiologia.

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 medica-
mentos. Princípios básicos de farmacotécnica. Formassólidas, semi?sólidas e líquidas. 
Incompatibilidades químicas e físicas em manipulação farmacêutica. Controle de quali-
dade 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.

BIBLIOTECÁRIO
  Documentação e Informação. Conceito, desenvolvimento e estrutura da documentação 
geral e jurídica. Fontes institucionais: centros, serviços e sistemas de documentação. 
Instrumentos da documentação: tipos de documentos. Processos e técnicas: seleção, 
tratamento (análise, armazenagem e recuperação) e disseminação. A normalização e 
as linguagens documentárias. Técnicas de elaboração de descritores, cabeçalhos de as-
suntos, vocabulário controlado. Mecanização e automação de serviços bibliotecários. 
Principais sistemas de informação automatizados: nacionais e internacionais. Informá-
tica: noções básicas. Organização e Administração de Bibliotecas: princípios básicos de 
OAB. Planejamento bibliotecário. Processamento Técnico de Informação: Classificação 
- classificação decimal universal: histórico, estrutura. Sinais e símbolos utilizados na 
CDU. Uso das tabelas auxiliares. Ordenação vertical e horizontal. Catalogação: AACR 
2. Código de Catalogação Anglo-Americano. Programas de entrada: autoria individual 
e múltipla, entidades coletivas, publicações periódicas, documentos legais (legislação 
e jurisprudência). Catalogação descritiva. Indexação e resumo: noções básicas. Biblio-
grafia: ABNT. NBR Atualizada. Referências bibliográficas. Referenciação de livros e 
publicações no todo e em parte (números especiais, suplementos), referenciação de ar-
tigos de periódicos. Referência: conceituação do serviço de referência. Atendimento a 
pesquisas e consultas jurídicas. Estudo do usuário. Técnicas de busca: intercâmbio. Uti-
lização de fontes gerais e jurídicas de informação, enciclopédia, dicionários, ementários, 
bibliografias, diretórios. Serviços de alerta e disseminação da informação. Consciência 
Profissional: legislação, ética, organismos de classe.

BIÓLOGO
  Microbiologia: Morfologia e estrutura da célula microbiana (bactérias, fungos, parasi-

tas e vírus). Nutrição, crescimento e metabolismo. Genética e taxonomia bacteriana. 
Mecanismos de patogenicidade das bactérias. Conceitos gerais sobre os principais 
grupos de indicadores microbianos de qualidade ambiental e patógenos de impor-
tância ambiental. Conceitos gerais sobre bactérias. Noções de Biologia Molecular. 
Cultura de células. Microbiologia aplicada ao saneamento ambiental. Ecologia: Con-
ceitos de Ecologia geral e aplicada. Ecologia de Paisagem; Biogeografia; Noções dos 
impactos ambientais causados pela poluição e implantação e operação de empreen-
dimentos e atividades. Limnologia: Conceitos básicos de limnologia; Propriedades 
físico-químicas da água; ciclos biogeoquímicos. Técnicas de coleta e preservação 
de amostras ambientais e material biológico; Proteção, Controle e Monitoramento 
Ambiental: Monitoramento ambiental: conceitos, objetivos e suas aplicações no mo-
nitoramento de solo, ar, água, fauna, flora e ecossistemas. Padrões de qualidade de ar, 
solo e água; Avaliação ecotoxicológica; Avaliação de Risco e de Impacto Ambiental: 
Metodologias aplicadas à avaliação de impacto ambiental; Noções de diagnóstico 
ambiental; Vocação e valoração de danos ambientais. Educação sanitária e ambien-
tal: Noções de saúde pública, epidemiologia e saneamento ambiental. Sistemas de 
abastecimento e tratamento de água. Sistemas de esgotos sanitários. Gestão de Resí-
duos. Ecotoxicologia: Conceitos, Introdução de agentes químicos no ambiente, Me-
canismos bioquímicos dos agentes químicos, Métodos de ensaios de ecotoxicidade; 
Microbiologia aplicada ao saneamento ambiental (bacteriologia, parasitologia, viro-
logia e micologia); Noções de taxonomia, sistemática e classificação; Dispersão de 
fluxo gênico em populações naturais. Adaptação e especiação. Técnicas de monitora-
mento da fauna. Conservação da fauna silvestre. Ecologia e distribuição dos animais: 
estrutura de populações e metapopulações. Código Florestal - Lei nº 12.651/2012. 
Política Nacional de Meio Ambiente - Lei nº 6.938/1981. Lei de crimes ambientais - 
Lei nº 9.605/1998. Decreto de crimes ambientais - Decreto nº 6.514/2008.

CIRURGIÃO DENTISTA DA FAMÍLIA
Especialidade: Fundamentos de oclusão. Montagem em articuladores. Registros 
interoclusais. Articuladores e delineadores. Articulação dos modelos. Planejamento 
e plano de tratamento. Moldagens, modelos e troquéis. Relações maxilomandibula-
res e registros oclusais. Preparo da boca para a reabilitação protética. Preparos dos 
dentes com finalidade protética. Núcleos, retentores e pônticos. Próteses provisórias. 
Próteses fixas, parciais removíveis e totais: planejamento, execução clínica e pro-
cessamento laboratorial. Sobredentaduras. Próteses sobre implantes. Considerações 
estéticas. Acabamento, prova e entrega das próteses. Reembasamento. Cimentação 
provisória e definitiva. Próteses fixas metálicas, cerâmicas e metalocerâmicas. Pôn-
ticos. Conexões rígidas e semi-rígidas. Prótese fixa adesiva. Manejo de insucessos 
e complicações. Biossegurança. Ética profissional. Odontologia Clínica Geral: 
Anatomia e histologia bucal. Fisiologia e patologia bucal. Microbiologia e bioquí-
mica bucal. Diagnóstico bucal. Técnica e interpretação radiográfica. Semiologia e 
tratamento das afecções do tecido mole. Semiologia e tratamento da cárie dentária e 
das doenças periodontais. Semiologia e tratamento das afecções pulpares. Materiais 
dentários. Técnicas anestésicas em odontologia. Dentística operatória e restauradora. 
Oclusão. Terapêutica e farmacológica de interesse clínico. Cirurgia oral menor. Ur-
gência em odontologia. Epidemiologia da cárie dentária e das doenças periodontais. 
Métodos de prevenção da cárie dentária e das doenças periodontais. Uso tópico e 
sistêmico do flúor. Níveis de prevenção e aplicação. Sistemas de trabalho e atendi-
mento. Ergonomia. Pessoal auxiliar odontológico. Princípios e diretrizes do sistema 
de saúde brasileiro. Legislação e Política de Saúde: Diretrizes e bases da implan-
tação do SUS. Constituição da República Federativa do Brasil: Saúde; Constituição 
Federal: Título VIII - Da Ordem Social, Cap. II - Da Seguridade Social. Organização 
da Atenção Básica no Sistema Único de Saúde. Reforma Sanitária e Modelos As-
sistenciais de Saúde - Vigilância em Saúde. Indicadores de nível de saúde da po-
pulação. Políticas de descentralização e atenção primária à Saúde. Leis Federais n° 
8.080/1990 e 8.142/1990. Decreto Federal n° 7.508/2011.

CONTADOR
  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 contabili-
dade. Plano de contas. Procedimentos básicos de escrituração. Livros obrigatórios 
e auxiliares. Procedimentos contábeis diversos. Correção monetária de balanço. 
Depreciação. Amortização. Apuração de resultado. Demonstrações Contábeis. De-
terminação de índices e quocientes e interpretação. Conciliação e análise de contas 
patrimoniais e de resultado. Correção integral. Contabilidade em moeda constan-
te. Estrutura e conceitos básicos de contabilidade de custo. Legislação Tributária/
Fiscal. Tributos fiscais. Tributos sobre o faturamento, base de cálculo, alíquotas e 
escrituração fiscal. Regulamento de Imposto de Renda - Pessoa jurídica. Contabi-
lidade Pública: princípios orçamentário, financeiro e patrimonial. Classificação e 
estruturação orçamentária. Execução orçamentária. Auditoria: noções básicas de au-
ditoria independente e interna. Natureza e campo de atuação da auditoria. Pareceres 
de auditoria. Controles internos. Testes e procedimentos de auditoria. Contabilidade 
Pública e a Lei de Responsabilidade Fiscal: responsabilidade da Gestão fiscal: ór-
gãos obrigados, equilíbrio das contas públicas, planejamento e transparência, metas 
e limites. Receita corrente líquida (conceito). L.D.O. e a Lei Orçamentária Anual. 
Execução orçamentária e cumprimento das metas. Receita pública. Despesa pública: 
tipos de despesa, restrições e limites. Transferência de recursos públicos para o setor 
privado. Endividamento: dívida pública fundada, dívida mobiliária, contratações de 
operações de crédito, operações de crédito por antecipação de receita, concessão de 
garantias, restos a pagar, limites e restrições. A gestão patrimonial. Transparência, 
controle e fiscalização: instrumentos de transparência, prestação de contas, relatório 
da gestão fiscal, órgãos encarregados pela fiscalização, principais pontos de fisca-
lização. AUDESP (Auditoria Eletrônica de Órgãos Públicos - TCESP). SICONFI 
(Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro). PPA (Pla-
no Plurianual). Plano de Contas Públicas. Lei Federal n.º 4.320/1964 e suas atuali-
zações. Lei Federal n.º 8.429/1992 - Improbidade Administrativa (e alterações). Lei 
Federal n.º 8.666/1993 (e alterações). Lei Federal n.º 10.520/2002 (e alterações). Lei 
Complementar n.º 101/2000 (e alterações). Lei Complementar n.º 131/2009 - Lei da 
Transparência Pública.
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COORDENADOR DE CRAS
     Lei Federal nº 8.742/1993 - Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS); Política Na-
cional de Assistência Social (PNAS/2004); Norma Operacional Básica (NOB/SUAS); 
Norma Operacional de Recursos Humanos (NOB/RH); Guia do CRAS - Centro de Re-
ferência de Assistência Social; Guia do CREAS - Centro de Referência Especializado 
de Assistência Social; Seguridade Social no Brasil; A questão social no Brasil; Pobreza, 
desigualdade, exclusão e vulnerabilidade social; Lei Federal nº 10.741/2003 - Esta-
tuto do Idoso; Lei Federal nº 8.842 /1994 e Decreto Federal nº 1.948/1996 - Política 
Nacional do Idoso; Lei Federal nº 8.069/1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente; 
Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescen-
tes à Convivência Familiar e Comunitária; Lei de Criação do Conselho Nacional dos 
Direitos da Criança e Adolescente; Lei Maria da Penha - Lei nº 11.340/2006; Cons-
tituição da República Federativa do Brasil (Artigos 1º a 17 e 193 a 232); História, 
Fundamentos Teóricos e Éticos do Serviço Social; Metodologia do Serviço Social; Es-
tratégias de ação em serviço social e os instrumentos de intervenção do profissional; 
Serviço Social e Interdisciplinaridade; Serviço Social na Contemporaneidade; Serviço 
Social e Família; Projeto ético político do Serviço Social; A prática do Serviço Social; 
A intervenção do assistente social junto às famílias, criança e adolescente, idosos, pes-
soas com deficiência, população em situação de rua (adulto, criança e adolescente), 
trabalho infantil, prostituição infanto-juvenil, violência e abuso sexual contra criança 
e adolescente, gênero, raça, etnia e diversidade, profissionais do sexo, dependentes 
químicos, doenças sexualmente transmissíveis e AIDS; Ética em Serviço Social; Lei 
que regulamenta a profissão de Assistente Social - Lei nº 8.662/93; Código de Ética 
Profissional; Supervisão em Serviço Social; Lei Federal nº 8.080/1990 - Lei Orgânica 
da Saúde; Sistema Único de Saúde (SUS) - Lei nº 8.142/90; Conhecimentos acerca 
da história da saúde pública no Brasil; Lei Federal nº 10.216/2001 - Política Nacional 
de Saúde Mental; Reforma Psiquiátrica e Saúde Mental no Brasil; Humanização em 
Saúde; Lei Federal nº 7.853/1989 e Decreto Federal nº 3.298/1999 - Política Nacional 
para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência; Serviço Social e a Política Públi-
ca de Educação; Gestão de benefícios e programas de transferência de renda; Gestão 
social das Políticas Públicas: elaboração, implementação, monitoramento e avaliação 
de programas e projetos sociais; Políticas Sociais públicas, cidadania e direitos sociais 
no Brasil; Participação e controle social; Direitos Humanos; Trabalho com grupos, em 
redes e com famílias; Movimentos sociais; Demais conhecimentos compatíveis com as 
atribuições do emprego.
ENFERMEIRO 
  Enfermagem Geral: Técnicas Básicas - SSVV, higienização, administração de medi-
camentos, preparação para exames, coleta de material para exames, cálculo de medica-
ção. Ética Profissional/Legislação: Comportamento Social e de Trabalho, sigilo profis-
sional, direitos e deveres do Enfermeiro, Código de Ética do Profissional Enfermeiro. 
Enfermagem em Saúde Pública: Programas de Saúde (mulher, criança, idoso), Doenças 
Sexualmente Transmissíveis, Noções de epidemiologia, vacinação, doenças de notifi-
cação compulsória, patologias atendidas em saúde pública. Enfermagem Hospitalar: 
Terminologias, centro cirúrgico, recuperação pós-anestésica e central de material, es-
terilização e desinfecção, infecção hospitalar e CCIH. Socorros e Urgência: PCR, cho-
que, hemorragias, ferimentos, afogamento, sufocamento, acidentes com animais peço-
nhentos, fraturas e luxações, queimaduras, desmaio, crise convulsiva e histérica, corpos 
estranhos, acidentes decorrentes da ação do calor e do frio, politraumatismo. Pediatria: 
Crescimento e desenvolvimento, amamentação, berçário e alojamento conjunto, ali-
mentação, patologias mais comuns, assistência de enfermagem à criança hospitalizada. 
Atualidades em Enfermagem.

ENFERMEIRO SAÚDE DA FAMÍLIA
  Ética e legislação profissional. Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) 
- Sistema de classificação da prática profissional do enfermeiro. Sinais vitais. Admi-
nistração de medicações. Principais orientações para coleta de exames. Cuidados com 
os pacientes domiciliares. Código de Ética do Profissional Enfermeiro. Programas de 
Saúde (do idoso, do adulto, da criança e do adolescente). Saúde da Mulher (pré-natal 
prevenção de câncer de colo de útero e de mama, puerpério, planejamento familiar, 
DST). Assistência de enfermagem materno-infantil. Doenças Transmissíveis. Doenças 
de Notificação Compulsória, Noções de Vigilância Sanitária e Vigilância Epidemioló-
gica; Condutas frente a casos de Dengue, acidente antirrábico humano, meningites, He-
patites virais, HIV, acidente por animal peçonhento, hanseníase, tuberculose. Doenças 
Crônico-degenerativas (diabetes, hipertensão). Imunobiológicos (calendário de vacina-
ção, técnica de aplicação de vacinas, contraindicações gerais e especificas agendamen-
to de vacinas e eventos adversos à vacinação), rede de frio. Urgência e emergência em 
Unidade Básica de Saúde. Funções administrativas: planejamento, organização, dire-
ção e controle. Atenção Domiciliar; hipertensão arterial sistêmica; diabetes mellitus. 
Saúde da criança. Vigilância em Saúde. Saúde sexual e saúde reprodutiva. Programa 
Nacional de Imunização. Atenção ao pré-natal de baixo risco. Saúde da pessoa idosa. 
HIV/AIDS, hepatites e outras DST. Condições crônicas na atenção primária à saúde.  

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
  Legislação atualizada em saúde do trabalhador elaborada pelos: Ministério do Traba-
lho e Emprego; Ministério da Previdência Social. Normas Regulamentadoras da Porta-
ria n.º 3.214, de 08/06/1978, do Ministério do Trabalho e Emprego. Sistemas de gestão 
integrada em saúde, meio ambiente e segurança do trabalho. Organização e adminis-
tração. Psicologia e comunicação. Estatística de acidente do trabalho. Fisiologia do 
trabalho. Ergonomia. Ventilação industrial. Noções de toxicologia industrial. Noções 
de epidemiologia. Saneamento do meio. Proteção contra incêndio. Primeiros socorros. 
Higiene do trabalho. Arranjo físico. Avaliação e controle dos riscos: proteção coleti-
va, equipamento de proteção individual. Riscos ambientais: agentes químicos, físicos, 
biológicos, ergonômicos e mecânicos. Riscos em eletricidade. Transporte e movimen-
tação de materiais. Segurança na construção civil. Programas, campanhas e SIPATs. 
Acidentes do trabalho: causas, consequências, programas de prevenção, comunicação 
e análise de acidentes. Segurança no trânsito. Inspeções de segurança. SESMT - Ser-
viços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho. CIPA 
- Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Conceito de Risco, perigo, acidente, 
incidente. PPRA e PCMSO. PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário. LTCAT - Lau-
do Técnico das Condições Ambientais de Trabalho. Programas de gerenciamento de 
riscos. Auditoria de segurança. Técnicas de análise de riscos: série de riscos, análise 

preliminar de riscos, análise de modos de falha e efeitos, HAZOP, análise de árvore 
de falhas, técnica de Incidentes críticos. Proteção do meio ambiente. Transporte de 
materiais perigosos.

FISCAL DE OBRAS E POSTURAS
  Conhecimento da legislação sobre zoneamento, loteamento e posturas. Salubridade e 
higiene das edificações. Noções de acústica arquitetônica e de proteção contra ruídos. 
Conceitos básicos de segurança e proteção contra incêndio (circulação e saídas de 
emergência, sistemas de combate a incêndio, detecção e alarme, sinalização e ilumina-
ção de emergência). Conceitos básicos, parâmetros e critérios aplicados à preservação 
ambiental e conservação dos recursos naturais e impactos de vizinhança: poluição 
do ar, das águas e do solo; cargas poluentes; atividades e usos incômodos, insalubres 
e perigosos; poluição sonora; impacto ambiental e sua avaliação; desenvolvimento 
sustentável. Noções de segurança do trabalho; conceitos básicos utilizados nas normas 
federais aplicáveis a atividades urbanas. Leitura e interpretação de levantamentos to-
pográficos e mapas. Licenciamento de obras e de atividades; procedimentos adminis-
trativos para aprovação, execução, utilização e funcionamento. Posturas municipais: 
licenciamento e fiscalização do funcionamento de atividades em imóveis urbanos; 
fiscalização do uso dos espaços públicos: eventos, comércio de rua e feiras livres; 
limpeza pública; conservação e limpeza de terrenos, muros e passeios; ruído urbano; 
publicidade em espaços públicos; arborização urbana. Condicionantes da atividade de 
fiscalização; princípios da administração pública: legalidade, impessoalidade, morali-
dade, publicidade e eficiência; relação entre o poder público e o cidadão; transparência 
da informação no serviço público; atribuições legais do cargo de fiscal; definições, po-
líticas e cuidados éticos da profissão de fiscal; comportamento profissional para o trato 
com o público interno e externo e com colegas de trabalho; direitos do consumidor. 
Legislação e normatização aplicáveis à atividade de fiscalização: Constituição Fede-
ral: Da Administração Pública (arts. 37 a 41). Política Nacional de Meio Ambiente. 
Lei de Crimes Ambientais. Política Nacional de Resíduos Sólidos. Política Nacional 
de Saneamento. Estatuto da Cidade. Legislação federal e estadual de parcelamento do 
solo. Código de Defesa do Consumidor. Legislação (Lei Federal e Decreto Federal) e 
normatização técnica de acessibilidade a pessoas com deficiência (NBR 9050). Legis-
lação estadual e normas técnicas de segurança contra incêndio.

FONOAUDIÓLOGO
  Conhecimento de anatomia e fisiologia relacionada à prática fonoaudiológica. Sis-
tema respiratório e estomatognático ± respiração, sucção, mastigação, deglutição e 
articulação da fala. Alterações das funções estomatognáticas. Dislalias. Disfunção da 
ATM. Disfagia orofaríngea, neurogênica e mecânica. Disfagia em recém-nascidos, 
lactentes e infantis. Desenvolvimento neuropsicomotor do recém-nato. Fissuras la-
biopalatinas. Traumas de face. Sequela de queimadura de face e pescoço. Sistema 
musculoesquelético: as classificações das paralisias e suas implicações. Desenvol-
vimento humano. Períodos pré, peri e pós-natal. Linguística: fonética e fonologia. 
Psicomotricidade. Período de vocalização e de aquisição de fala, linguagem e escrita. 
Abordagens linguísticas: Comportamental (Skiner); Construtivista (Piaget); Inatis-
ta (Chomsky) e Sociointeracionista (Vygotsky). Etapas de aquisição da linguagem: 
fonético-fonológica; sintática, semântica, pragmática. Distúrbios de aprendizagem. 
Gagueira. Atraso de linguagem. Classificação dos sistemas nervosos: central e peri-
férico, sensorial e motor. Patologias do sistema nervoso e suas implicações nos pro-
cessos cognitivos e de comunicação. Doenças neurodegenerativas, convulsivantes 
e autoimunes. Encefalopatias progressivas e não progressivas como a encefalopatia 
crônica da infância (ECI) ± ou paralisia cerebral. Disartria, afasia e paralisia facial. 
Transtornos funcionais específicos: dispraxias, apraxias, dislexia. Transtornos globais 
do desenvolvimento, transtorno do espectro autista. Deficiência intelectual. Distúr-
bios psiquiátricos. Psicologia da pessoa com deficiência. Deficiência física, visual, 
auditiva, múltipla e surdocegueira. Sistema auditivo: formação e processamento de 
som. Avaliação audiológica, protetização. Avaliação, diagnóstico e tratamento do de-
ficit do processamento auditivo (central). Avaliação do sistema vestibular ± equilíbrio. 
Teorias, técnicas, avaliação e tratamento das disfunções fonoaudiológicas. Avaliação, 
diagnóstico e tratamento das patologias da voz. Disfonia. Equipe multi e interdisci-
plinar. Fonoaudiologia hospitalar: pacientes laringectomizados, traqueostomizados e 
em ventilação mecânica. Atuação fonoaudiológica em UTI adulto e infantil, unidade 
neonatal, alojamento conjunto e segmento. Saúde do idoso. Biossegurança. Sistema 
Único de Saúde ± SUS (princípios e diretrizes). Fonoaudiologia em instituição edu-
cacional. Classificação Internacional de Funcionalidade e Incapacidade em Saúde ± 
CIF. Inclusão social, educacional e no mercado de trabalho. Lei nº 6.965/81, Decreto 
nº 87.281/82, Código de Ética da Fonoaudiologia. Fonoaudiologia estética. Fonoau-
diologia preventiva.

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, diagnósti-
co, 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. Do-
enças do pericárdio. Doenças da aorta. Embolia pulmonar. Cor pulmonar. Patologias 
sistêmicas e aparelho cardiovascular. Infecções pulmonares. Clínica Geral: Insufici-
ência 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 Apli-
cada às Urgências; Fisiologia Cardiopulmonar; Reposição Volêmica e Sanguínea; Pro-
cedimentos 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. Legislação e Po-
lítica de Saúde: Diretrizes e bases da implantação do SUS. Constituição da República 
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Federativa do Brasil: Saúde; Constituição Federal: Título VIII - Da Ordem Social, Cap. 
II - Da Seguridade Social. Organização da Atenção Básica no Sistema Único de Saúde. 
Epidemiologia, história natural e prevenção de doenças. Reforma Sanitária e Modelos 
Assistenciais de Saúde - Vigilância em Saúde. Indicadores de nível de saúde da popu-
lação. Políticas de descentralização e atenção primária à Saúde. Doenças de notificação 
compulsória no Estado de São Paulo. Doenças de notificação compulsória Estadual e 
Nacional. Calendário Nacional de Vacinação. Leis Federais n° 8.080/1990 e 8.142/1990. 
Decreto Federal n° 7.508/2011.

MÉDICO CLÍNICO GERAL - PLANTONISTA
Especialidade: Bases da cirurgia: respostas endócrinas e metabólicas ao trauma. Equilí-
brio hidroeletrolítico e nutrição. Choque. Infecção e cirurgia. A cirurgia e a ética médica. 
Cirurgia do tórax, traqueia e tireoide. Diagnóstico e conduta em: hemotórax, pneumo-
tórax, empiema pleural. Tórax instável: conduta. Traqueostomias: indicações e técnica. 
Conduta no nódulo “frio” de Tireoide. Cirurgia do Aparelho Digestivo - Disfagia: Orien-
tação 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 di-
verticular 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: indicação cirúrgica. 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. Clí-
nica Geral: Insuficiência Coronariana; Hipertensão Arterial; Insuficiência Cardíaca; Ar-
ritmia Cardíaca; Choque; Asma Brônquica; Insuficiência Respiratória; Doença Pulmonar 
Obstrutiva; Tromboembolismo Venoso; Distúrbios Hidroeletrolíticos; Distúrbios Ácido 
Básicos; Reanimação Cardiopulmonar; Trauma; Urgências em Neurologia; Farmacolo-
gia Aplicada às Urgências; Fisiologia Cardiopulmonar; Reposição Volêmica e Sanguí-
nea; 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; Epidemio-
logia das Doenças Infecciosas; Doenças mais comuns na população idosa. Legislação e 
Política de Saúde: Diretrizes e bases da implantação do SUS. Constituição da República 
Federativa do Brasil: Saúde; Constituição Federal: Título VIII - Da Ordem Social, Cap. 
II - Da Seguridade Social. Organização da Atenção Básica no Sistema Único de Saúde. 
Epidemiologia, história natural e prevenção de doenças. Reforma Sanitária e Modelos 
Assistenciais de Saúde - Vigilância em Saúde. Indicadores de nível de saúde da popu-
lação. Políticas de descentralização e atenção primária à Saúde. Doenças de notificação 
compulsória no Estado de São Paulo. Doenças de notificação compulsória Estadual e 
Nacional. Calendário Nacional de Vacinação. Leis Federais n° 8.080/1990 e 8.142/1990. 
Decreto Federal n° 7.508/2011.

MÉDICO DO TRABALHO
Especialidade: Interpretação do exame físico. Diagnóstico sindrômico. Interpretação 
de exames complementares básicos. Aparelho hemolinfopoiético: Interpretação clínica 
do hemograma, diagnostico diferencial e tratamentos das anemias, leucopenías, poli-
citemías, leucemias e linfomas. Diagnostico diferencial das linfadenopatias e espleno-
megalias. Aparelho respiratório: Asma brônquica. Doença pulmonar obstrutiva crônica. 
Pneumotórax. Pneumonias. Câncer de pulmão. Síndrome de insuficiência respiratória. 
Aparelho Digestivo: Parasitoses intestinais. Câncer Gástrico. Diagnostico diferencial das 
diarréias e da síndrome disabsortiva. Colelitiase e coledocolitiase. Doenças inflamatórias 
do intestino. Câncer dos Cólons. Pancreatites. Diagnóstico diferencial das icterícias e 
cirrose hepática. Tabagismo e alcoolismo. Aparelho circulatório: Arritmias. Insuficiência 
cardíaca. Hipertensão arterial. Diagnostico diferencial das cardiomiopatias (restritiva, 
congestiva e hipertrófica). Aparelho Urinário: Avaliação clínica da função renal. Impor-
tância clínica do exame simples de urina (EAS). Insuficiência renal aguda e crônica. In-
fecções urinárias. Nefrolitíase (uropatia obstrutiva). Endocrinologia: Diabetes mellitus. 
Diagnostico diferencial das dislipidemias. Obesidade e desnutrição. Doenças infectopa-
rasitárias: S.I.D.A. e suas complicações. Tuberculose. DST. Dengue e verminose. Der-
matologia: Lesões elementares da pele. Manifestações cutâneas das doenças sistêmicas. 
O Ambiente Físico da Broncoscopia; Indicações e Contra-Indicações da BCP; Efeitos 
da BCP na Função Respiratória; Sedação e Anestesia para o Exame de BCP; Anatomia 
das Vias Aéreas Superiores e Inferiores; Diagnóstico por Imagem para o Broncoscopista; 
Patologias Benignas e Malignas das Vias Aéreas Superiores; Patologias Benignas e Ma-
lignas das Vias Aéreas Inferiores; Broncoscopia Rígida e Flexível; Coleta e Preparo de 
Material através da BCP; Diagnóstico Citológico e Histológico das Doenças Torácicas; 
Retirada de Corpos Estranhos; BCP no Trauma, Sala de Emergência e Sala de Cirurgia; 
Hemoptise, Nódulo Pulmonar Solitário, Tuberculose, Sara, Alterações Circulatórias do 
Pulmão, Pneumotórax; Uso da BCP para fins Terapêuticos; Próteses Endobronquicas; 
Broncoscopia Associada a Punção Aspirativa através de Ultrassonografia Brônquica 
(Indicações e Contra-Indicações); Manutenção e Cuidados com o Aparelho de Bron-
coscopia; Código de Ética Profissional na Medicina. Acidentes do trabalho. Ações pre-
ventivas de saúde no trabalho. Condições de risco de natureza física, química, biológica, 
ergonômica e de organização do trabalho. Distúrbios psíquicos relacionados ao trabalho. 
Doenças do trabalho. Doenças profissionais. Epidemiologia ocupacional e ambiental. 
Métodos diagnósticos das doenças ocupacionais. Ergonomia. Ética e Bioética. Exposição 
ocupacional a material biológico, atendimento e acompanhamentos. Exposição ocupa-
cional a metais pesados, solventes, gases e agrotóxicos. Fundamentos de biossegurança. 
Indicadores ambientais de exposição. Indicadores biológicos de exposição. Insalubrida-
de e periculosidade. Intoxicações relacionadas ao trabalho. Legislação previdenciária. 
Legislação trabalhista. Normas regulamentadoras de higiene e segurança do trabalho. 
Perfil profissiográfico previdenciário. Prevenção e controle de hepatites virais. Programa 
de controle médico de saúde ocupacional. Programa de prevenção de riscos ambientais. 
Radiações ionizantes e não ionizantes. Reabilitação profissional. Serviço especializado 
em segurança e medicina do trabalho. Tabagismo, consumo de drogas e álcool no local 
de trabalho. Doenças clínicas prevalentes nos trabalhadores: hipertensão arterial, car-
diopatia isquêmica, dislipidemia, diabetes melitus, infecções de vias aéreas superiores, 
pneumonias, HIV, diagnóstico diferencial de doenças osteomusculares, dor torácica e 

dor abdominal, transtornos de humor. Segurança do paciente e Saúde no Trabalho. 
Diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS). Diretrizes do Programa de Humani-
zação. Clínica Geral: Insuficiência Coronariana; Hipertensão Arterial; Insuficiência 
Cardíaca; Arritmia Cardíaca; Choque; Asma Brônquica; Insuficiência Respiratória; 
Doença Pulmonar Obstrutiva; Tromboembolismo Venoso; Distúrbios Hidroeletrolí-
ticos; Distúrbios Ácido Básicos; Reanimação Cardiopulmonar; Trauma; Urgências 
em Neurologia; Farmacologia Aplicada às Urgências; Fisiologia Cardiopulmonar; 
Reposição Volêmica e Sanguínea; Procedimentos Básicos nas Urgências; Trans-
porte 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. Legislação e Política de Saúde: Diretrizes e ba-
ses da implantação do SUS. Constituição da República Federativa do Brasil: Saúde; 
Constituição Federal: Título VIII - Da Ordem Social, Cap. II - Da Seguridade Social. 
Organização da Atenção Básica no Sistema Único de Saúde. Epidemiologia, história 
natural e prevenção de doenças. Reforma Sanitária e Modelos Assistenciais de Saú-
de - Vigilância em Saúde. Indicadores de nível de saúde da população. Políticas de 
descentralização e atenção primária à Saúde. Doenças de notificação compulsória no 
Estado de São Paulo. Doenças de notificação compulsória Estadual e Nacional. Ca-
lendário Nacional de Vacinação. Leis Federais n° 8.080/1990 e 8.142/1990. Decreto 
Federal n° 7.508/2011.

MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA - MENSALISTA
Especialidade: Doenças metabólicas. Distúrbio dos carboidratos. Distúrbios do 
metabolismo lipídico. Doenças do armazenamento lipídico. Erros inatos do meta-
bolismo 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. Prosta-
glandinas, Tromboxane A2 e Leucotrianos. Hipófise anterior. Hipófise posterior. A 
pineal. A tireoide. Córtex adrenal. Os testículos. Os ovários. Hirsutismo. As glân-
dulas 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 Brô-
nquica; Insuficiência Respiratória; Doença Pulmonar Obstrutiva; Tromboembolismo 
Venoso; Distúrbios Hidroeletrolíticos; Distúrbios Ácido Básicos; Reanimação Car-
diopulmonar; Trauma; Urgências em Neurologia; Farmacologia Aplicada às Urgên-
cias; 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; Ur-
gências em Psiquiatria; Infecções Comunitárias; Antibioticoterapia; Epidemiologia 
das Doenças Infecciosas; Doenças mais comuns na população idosa. Legislação e 
Política de Saúde: Diretrizes e bases da implantação do SUS. Constituição da Re-
pública Federativa do Brasil: Saúde; Constituição Federal: Título VIII - Da Ordem 
Social, Cap. II - Da Seguridade Social. Organização da Atenção Básica no Sistema 
Único de Saúde. Epidemiologia, história natural e prevenção de doenças. Reforma 
Sanitária e Modelos Assistenciais de Saúde - Vigilância em Saúde. Indicadores de ní-
vel de saúde da população. Políticas de descentralização e atenção primária à Saúde. 
Doenças de notificação compulsória no Estado de São Paulo. Doenças de notificação 
compulsória Estadual e Nacional. Calendário Nacional de Vacinação. Leis Federais 
n° 8.080/1990 e 8.142/1990. Decreto Federal n° 7.508/2011.

MÉDICO GINECOLOGISTA - MENSALISTA E PLANTONISTA
Especialidade: Anatomia dos órgãos genitais femininos. Embriologia dos genitais 
femininos. Fisiologia menstrual e sexual. Endocrinologia do aparelho genital femi-
nino. Ciclo Menstrual. Climatério. Puberdade Fisiológica e patológica. Propedêu-
tica 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 infân-
cia 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. Onco-
logia ginecológica. Moléstia trofoblástica. Endometriose. Cirurgias Ginecológicas. 
Anomalias do desenvolvimento genital. Algias pélvicas. Disfunções sexuais. Leu-
corréias estados hiperandrogênicos. Estados hiperprolactínicos. Intersexualidade. 
Hemorragias disfuncionais. Gravidez ectópica. Abortamento. Ovulação. Fertiliza-
ção. 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 Uteri-
na. 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 obsté-
trica. Clínica Geral: Insuficiência Coronariana; Hipertensão Arterial; Insuficiência 
Cardíaca; Arritmia Cardíaca; Choque; Asma Brônquica; Insuficiência Respiratória; 
Doença Pulmonar Obstrutiva; Tromboembolismo Venoso; Distúrbios Hidroeletrolí-
ticos; Distúrbios Ácido Básicos; Reanimação Cardiopulmonar; Trauma; Urgências 
em Neurologia; Farmacologia Aplicada às Urgências; Fisiologia Cardiopulmonar; 
Reposição Volêmica e Sanguínea; Procedimentos Básicos nas Urgências; Trans-
porte Médico em Urgências; Noções básicas sobre Doação de Órgãos; Acidentes 
com Animais Peçonhentos; Insuficiência Renal; Urgências em Psiquiatria; Infecções 
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Comunitárias; Antibioticoterapia; Epidemiologia das Doenças Infecciosas; Doenças 
mais comuns na população idosa. Legislação e Política de Saúde: Diretrizes e ba-
ses da implantação do SUS. Constituição da República Federativa do Brasil: Saúde; 
Constituição Federal: Título VIII - Da Ordem Social, Cap. II - Da Seguridade Social. 
Organização da Atenção Básica no Sistema Único de Saúde. Epidemiologia, história 
natural e prevenção de doenças. Reforma Sanitária e Modelos Assistenciais de Saú-
de - Vigilância em Saúde. Indicadores de nível de saúde da população. Políticas de 
descentralização e atenção primária à Saúde. Doenças de notificação compulsória no 
Estado de São Paulo. Doenças de notificação compulsória Estadual e Nacional. Ca-
lendário Nacional de Vacinação. Leis Federais n° 8.080/1990 e 8.142/1990. Decreto 
Federal n° 7.508/2011.

MÉDICO NEUROLOGISTA - MENSALISTA
Especialidade: Epilepsias; Neurites; Convulsões; Paralisias; Cefaléias; Farmacodi-
nâmica 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 mal-
formações; Doenças hereditárias devidas a erros metabólicos conhecidos; Doenças 
nervosas de etiologia desconhecida; Síndromes neurocutâneas; Afecções dos ner-
vos cranianos; Afecções dos nervos periféricos; Ataxias e demência; Distúrbios da 
motilidade; Afecções da medula; Placa mioneural; Miopatias; Doenças desmielini-
zantes; Sistema Nervoso autônomo; Doenças de caráter intermitente ou paroxístico; 
Doenças sistêmicas; Neurologia do ambiente. Sono normal e seus distúrbios. Clíni-
ca Geral: Insuficiência Coronariana; Hipertensão Arterial; Insuficiência Cardíaca; 
Arritmia Cardíaca; Choque; Asma Brônquica; Insuficiência Respiratória; Doença 
Pulmonar Obstrutiva; Tromboembolismo Venoso; Distúrbios Hidroeletrolíticos; Dis-
túrbios Ácido Básicos; Reanimação Cardiopulmonar; Trauma; Urgências em Neuro-
logia; 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 Pe-
çonhentos; Insuficiência Renal; Urgências em Psiquiatria; Infecções Comunitárias; 
Antibioticoterapia; Epidemiologia das Doenças Infecciosas; Doenças mais comuns 
na população idosa. Legislação e Política de Saúde: Diretrizes e bases da implan-
tação do SUS. Constituição da República Federativa do Brasil: Saúde; Constituição 
Federal: Título VIII - Da Ordem Social, Cap. II - Da Seguridade Social. Organização 
da Atenção Básica no Sistema Único de Saúde. Epidemiologia, história natural e 
prevenção de doenças. Reforma Sanitária e Modelos Assistenciais de Saúde - Vigi-
lância em Saúde. Indicadores de nível de saúde da população. Políticas de descentra-
lização e atenção primária à Saúde. Doenças de notificação compulsória no Estado 
de São Paulo. Doenças de notificação compulsória Estadual e Nacional. Calendário 
Nacional de Vacinação. Leis Federais n° 8.080/1990 e 8.142/1990. Decreto Federal 
n° 7.508/2011.

MÉDICO ORTOPEDISTA - MENSALISTA
Especialidade: Conceitos gerais de ortopedia e traumatologia. Diagnóstico e tra-
tamento de lesões traumáticas e patologia da coluna vertebral. Diagnóstico e tra-
tamento de lesões traumáticas e patologia do quadril. Diagnóstico e tratamento de 
lesões traumáticas e patologia do joelho. Diagnóstico e tratamento de lesões trau-
máticas e patologia do tornozelo e pé. Diagnóstico e tratamento de tumores ósseos e 
sarcoma de partes moles. Diagnóstico e tratamento de alongamento e reconstrução 
óssea. Clínica Geral: Insuficiência Coronariana; Hipertensão Arterial; Insuficiência 
Cardíaca; Arritmia Cardíaca; Choque; Asma Brônquica; Insuficiência Respiratória; 
Doença Pulmonar Obstrutiva; Tromboembolismo Venoso; Distúrbios Hidroeletrolí-
ticos; Distúrbios Ácido Básicos; Reanimação Cardiopulmonar; Trauma; Urgências 
em Neurologia; Farmacologia Aplicada às Urgências; Fisiologia Cardiopulmonar; 
Reposição Volêmica e Sanguínea; Procedimentos Básicos nas Urgências; Trans-
porte 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. Legislação e Política de Saúde: Diretrizes e ba-
ses da implantação do SUS. Constituição da República Federativa do Brasil: Saúde; 
Constituição Federal: Título VIII - Da Ordem Social, Cap. II - Da Seguridade Social. 
Organização da Atenção Básica no Sistema Único de Saúde. Epidemiologia, história 
natural e prevenção de doenças. Reforma Sanitária e Modelos Assistenciais de Saú-
de - Vigilância em Saúde. Indicadores de nível de saúde da população. Políticas de 
descentralização e atenção primária à Saúde. Doenças de notificação compulsória no 
Estado de São Paulo. Doenças de notificação compulsória Estadual e Nacional. Ca-
lendário Nacional de Vacinação. Leis Federais n° 8.080/1990 e 8.142/1990. Decreto 
Federal n° 7.508/2011.

MÉDICO PEDIATRA - MENSALISTA E PLANTONISTA
Especialidade: Indicadores de mortalidade perinatal, neonatal e infantil. Crescimen-
to 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 res-
piratória aguda, pneumopatias agudas e derrames pleurais. Distúrbios metabólicos e 
endócrinos: acidose e alcalose metabólicas, desidratação aguda, diabetes mellitus, hi-
potireoidismo 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, insuficiên-
cia renal aguda e crônica, síndrome hemolítico-urêmica, síndrome nefrótica. Distúr-
bios 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. Pri-
meiros socorros no paciente politraumatizado. Clínica Geral: Insuficiência Coro-
nariana; Hipertensão Arterial; Insuficiência Cardíaca; Arritmia Cardíaca; Choque; 
Asma Brônquica; Insuficiência Respiratória; Doença Pulmonar Obstrutiva; Trombo-
embolismo Venoso; Distúrbios Hidroeletrolíticos; Distúrbios Ácido Básicos; Reani-
mação Cardiopulmonar; Trauma; Urgências em Neurologia; Farmacologia Aplicada 
às Urgências; Fisiologia Cardiopulmonar; Reposição Volêmica e Sanguínea; Proce-
dimentos 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; Epidemiolo-
gia das Doenças Infecciosas; Doenças mais comuns na população idosa. Legislação 
e Política de Saúde: Diretrizes e bases da implantação do SUS. Constituição da 
República Federativa do Brasil: Saúde; Constituição Federal: Título VIII - Da Ordem 
Social, Cap. II - Da Seguridade Social. Organização da Atenção Básica no Sistema 
Único de Saúde. Epidemiologia, história natural e prevenção de doenças. Reforma 
Sanitária e Modelos Assistenciais de Saúde - Vigilância em Saúde. Indicadores de ní-
vel de saúde da população. Políticas de descentralização e atenção primária à Saúde. 
Doenças de notificação compulsória no Estado de São Paulo. Doenças de notificação 
compulsória Estadual e Nacional. Calendário Nacional de Vacinação. Leis Federais 
n° 8.080/1990 e 8.142/1990. Decreto Federal n° 7.508/2011.

MÉDICO PSIQUIATRA - MENSALISTA
Especialidade: Síndromes e Transtornos Mentais Orgânicos; Demências na seni-
lidade 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; Psi-
cofarmacoterapia e Terapias convulsivantes; Psicoterapias. Clínica Geral: Insufici-
ência 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 San-
guínea; Procedimentos Básicos nas Urgências; Transporte Médico em Urgências; 
Noções básicas sobre Doação de Órgãos; Acidentes com Animais Peçonhentos; In-
suficiência Renal; Urgências em Psiquiatria; Infecções Comunitárias; Antibioticote-
rapia; Epidemiologia das Doenças Infecciosas; Doenças mais comuns na população 
idosa. Legislação e Política de Saúde: Diretrizes e bases da implantação do SUS. 
Constituição da República Federativa do Brasil: Saúde; Constituição Federal: Título 
VIII - Da Ordem Social, Cap. II - Da Seguridade Social. Organização da Atenção 
Básica no Sistema Único de Saúde. Epidemiologia, história natural e prevenção de 
doenças. Reforma Sanitária e Modelos Assistenciais de Saúde - Vigilância em Saúde. 
Indicadores de nível de saúde da população. Políticas de descentralização e atenção 
primária à Saúde. Doenças de notificação compulsória no Estado de São Paulo. Do-
enças de notificação compulsória Estadual e Nacional. Calendário Nacional de Va-
cinação. Leis Federais n° 8.080/1990 e 8.142/1990. Decreto Federal n° 7.508/2011.

MÉDICO PSIQUIATRA INFANTIL - MENSALISTA
Especialidade: Desenvolvimento infantil: aspectos cognitivos e afetivos. Exame 
psiquiátrico e exames complementares em psiquiatria da infância e adolescência. 
Classificação diagnóstica em psiquiatria da infância e da adolescência. Transtornos 
mentais orgânicos na infância e adolescência. Drogadição na infância e adolescência. 
Esquizofrenia na infância e adolescência. Transtornos do humor (depressão e mania) 
na infância e adolescência. Transtorno de ansiedade na infância e adolescência. Ra-
zões ao estresse. Transtornos alimentares na infância e adolescência. Transtornos do 
sono na infância e adolescência. Transtornos do controle dos esfíncteres na infância 
e adolescência. Transtornos de tique e do hábito na infância e adolescência. Trans-
torno de déficit de atenção/hiperatividade na infância e adolescência. Retardo men-
tal. Manifestações psiquiátricas da epilepsia na infância e adolescência. Transtornos 
invasivos do desenvolvimento. Transtornos específicos do desenvolvimento. Trans-
tornos emocionais do comportamento. Transtornos psicológicos ligados a doenças 
sistêmicas - psiquiatria de ligação na infância e adolescência. Abuso físico e sexual 
na infância e adolescência. Epidemiologia dos transtornos psiquiátricos na infância 
e adolescência. Ética em psiquiatria na infância e adolescência. Psicofarmacoterapia 
na infância e adolescência. Psicoterapia na infância e adolescência. Prevenção em 
psiquiatria da infância e adolescência. Modelos de reabilitação em psiquiatria da 
infância e adolescência. Modelos de atendimento em psiquiatria da infância e ado-
lescência em saúde pública. Clínica Geral: Insuficiência Coronariana; Hipertensão 
Arterial; Insuficiência Cardíaca; Arritmia Cardíaca; Choque; Asma Brônquica; In-
suficiência Respiratória; Doença Pulmonar Obstrutiva; Tromboembolismo Venoso; 
Distúrbios Hidroeletrolíticos; Distúrbios Ácido Básicos; Reanimação Cardiopulmo-
nar; Trauma; Urgências em Neurologia; Farmacologia Aplicada às Urgências; Fi-
siologia 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. Legislação e Política de 
Saúde: Diretrizes e bases da implantação do SUS. Constituição da República Fede-
rativa do Brasil: Saúde; Constituição Federal: Título VIII - Da Ordem Social, Cap. II 
- Da Seguridade Social. Organização da Atenção Básica no Sistema Único de Saúde. 
Epidemiologia, história natural e prevenção de doenças. Reforma Sanitária e Mode-
los Assistenciais de Saúde - Vigilância em Saúde. Indicadores de nível de saúde da 
população. Políticas de descentralização e atenção primária à Saúde. Doenças de no-
tificação compulsória no Estado de São Paulo. Doenças de notificação compulsória 
Estadual e Nacional. Calendário Nacional de Vacinação. Leis Federais n° 8.080/1990 
e 8.142/1990. Decreto Federal n° 7.508/2011.

MÉDICO SAÚDE DA FAMÍLIA
  Fundamentos básicos Clínica Médica: Interpretação do exame físico. Diagnóstico 
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sindrômico. Interpretação de exames complementares básicos. Aparelho hemolinfopoi-
ético: Interpretação clínica do hemograma, diagnostico diferencial e tratamentos das 
anemias, leucopenías, policitemías, leucemias e linfomas. Diagnostico diferencial das 
linfadenopatias e esplenomegalias. Aparelho respiratório: Asma brônquica. Doença pul-
monar obstrutiva crônica. Pneumotórax. Pneumonias. Câncer de pulmão. Síndrome de 
insuficiência respiratória. Aparelho Digestivo: Parasitoses intestinais. Câncer Gástrico. 
Diagnostico diferencial das diarréias e da síndrome disabsortiva. Colelitiase e coledoco-
litiase. Doenças inflamatórias do intestino. Câncer dos Cólons. Pancreatites. Diagnóstico 
diferencial das icterícias e cirrose hepática. Tabagismo e alcoolismo. Aparelho circu-
latório: Arritmias. Insuficiência cardíaca. Hipertensão arterial. Diagnostico diferencial 
das cardiomiopatias (restritiva, congestiva e hipertrófica). Aparelho Urinário: Avaliação 
clínica da função renal. Importância clínica do exame simples de urina (EAS). Insu-
ficiência renal aguda e crônica. Infecções urinárias. Nefrolitíase (uropatia obstrutiva). 
Endocrinologia: Diabetes mellitus. Diagnostico diferencial das dislipidemias. Obesidade 
e desnutrição. Doenças infectoparasitárias: S.I.D.A. e suas complicações. Tuberculose. 
DST. Dengue e verminose. Dermatologia: Lesões elementares da pele. Manifestações 
cutâneas das doenças sistêmicas. O Ambiente Físico da Broncoscopia; Indicações e 
Contra-Indicações da BCP; Efeitos da BCP na Função Respiratória; Sedação e Anestesia 
para o Exame de BCP; Anatomia das Vias Aéreas Superiores e Inferiores; Diagnóstico 
por Imagem para o Broncoscopista; Patologias Benignas e Malignas das Vias Aéreas 
Superiores; Patologias Benignas e Malignas das Vias Aéreas Inferiores; Broncoscopia 
Rígida e Flexível; Coleta e Preparo de Material através da BCP; Diagnóstico Citológico 
e Histológico das Doenças Torácicas; Retirada de Corpos Estranhos; BCP no Trauma, 
Sala de Emergência e Sala de Cirurgia; Hemoptise, Nódulo Pulmonar Solitário, Tuber-
culose, Sara, Alterações Circulatórias do Pulmão, Pneumotórax; Uso da BCP para fins 
Terapêuticos; Próteses Endobronquicas; Broncoscopia Associada a Punção Aspirativa 
através de Ultrassonografia Brônquica (Indicações e Contra-Indicações); Manutenção e 
Cuidados com o Aparelho de Broncoscopia; Código de Ética Profissional na Medicina. 
Acidentes do trabalho. Ações preventivas de saúde no trabalho. Condições de risco de 
natureza física, química, biológica, ergonômica e de organização do trabalho. Distúrbios 
psíquicos relacionados ao trabalho. Doenças do trabalho. Doenças profissionais. Epi-
demiologia ocupacional e ambiental. Métodos diagnósticos das doenças ocupacionais. 
Ergonomia. Ética e Bioética. Exposição ocupacional a material biológico, atendimento e 
acompanhamentos. Exposição ocupacional a metais pesados, solventes, gases e agrotó-
xicos. Fundamentos de biossegurança. Indicadores ambientais de exposição. Indicadores 
biológicos de exposição. Insalubridade e periculosidade. Intoxicações relacionadas ao 
trabalho. Legislação previdenciária. Legislação trabalhista. Normas regulamentadoras de 
higiene e segurança do trabalho. Perfil profissiográfico previdenciário. Prevenção e con-
trole de hepatites virais. Programa de controle médico de saúde ocupacional. Programa 
de prevenção de riscos ambientais. Radiações ionizantes e não ionizantes. Reabilitação 
profissional. Serviço especializado em segurança e medicina do trabalho. Tabagismo, 
consumo de drogas e álcool no local de trabalho. Doenças clínicas prevalentes nos tra-
balhadores: hipertensão arterial, cardiopatia isquêmica, dislipidemia, diabetes melitus, 
infecções de vias aéreas superiores, pneumonias, HIV, diagnóstico diferencial de doenças 
osteomusculares, dor torácica e dor abdominal, transtornos de humor. Segurança do pa-
ciente e Saúde no Trabalho. Diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS). Diretrizes do 
Programa de Humanização.

NUTRICIONISTA
  Fisiologia e fisiopatologia aplicada à nutrição. Nutrientes: metabolismo e biodispo-
nibilidade. Noções de farmacologia: interação alimentos-medicamentos. Nutrição e 
ciclos vitais: gravidez e lactação, infância, adolescência e envelhecimento. Nutrição 
normal: recomendações nutricionais, cálculo energético, dietas equilibradas. Avaliação 
do estado nutricional: métodos de avaliação de estimativa das necessidades energéticas. 
Diagnóstico em nutrição. Nutrição e saúde pública: epidemiologia nutricional, doenças 
nutricionais, desnutrição calórico-protéica, carências nutricionais, vigilância nutricional. 
Política Nacional de Alimentação e Nutrição. Dietoterapia: conceito e objetivos, dietas 
nas diferentes patologias, condições clínicas e metabólicas. Terapia nutricional em ci-
rurgia: pré e pós-operatório. Métodos de assistência ambulatorial em nutrição. Terapia 
nutricional enteral. Regulamento Técnico para a Terapia de Nutrição Enteral. Técnica 
dietética: composição e classificação dos alimentos, seleção, conservação e armazena-
mento, técnica de pré-preparo e preparo. Regulamento Técnico de Boas Práticas para 
serviços de alimentação. Administração de serviços de alimentação e lactário: área física 
e equipamentos; planejamento e organização, supervisão e controle. Planejamento de 
cardápio para coletividades sadias e doentes; custos e avaliação. Controle de avaliação 
de RH, financeiros e materiais. Nutrição e imunomodulação. Ética profissional. Educa-
ção nutricional: conceito, objetivo, metodologias e aspectos socioeconômico-culturais. 
Noções de legislação do SUS.

PROCURADOR JURÍDICO
DIREITO CONSTITUCIONAL: Conceito, sentido e classificação das Constituições. 
Poder constituinte. Poder reformador e suas limitações; emendas à Constituição. Muta-
ções constitucionais. 2. ESTADO. Origem. Formação. Conceito e elementos. 3. DIREITO 
PROCESSUAL CONSTITUCIONAL. Constituição e processo. Direito constitucional 
processual. Sistema Jurídico. Supremacia Constitucional. Nulidade. Conceito de Cons-
titucionalidade. Controle de Constitucionalidade. Conceito, Requisitos e Espécies de 
Controle de Constitucionalidade. Controle Difuso. Incidente de Arguição de Inconstitu-
cionalidade. Súmula Vinculante. Repercussão Geral. Controle Concentrado. Ação Direta 
de Inconstitucionalidade. Ação declaratória de constitucionalidade. Ação declaratória de 
inconstitucionalidade por omissão. Ação direta de inconstitucionalidade interventiva. Ar-
guição de descumprimento de preceito fundamental. Controle de Constitucionalidade no 
âmbito estadual. WRITS CONSTITUCIONAIS. Habeas corpus. Habeas data. Mandado 
de injunção. Mandado de segurança. Ações Constitucionais. 4. EFICÁCIA E APLICA-
BILIDADE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS. 5. ORGANIZAÇÃO DO ESTADO 
E DO PODER. Federação Brasileira. União. Competência da União. Estados-membros. 
Competência dos Estados-membros. Regiões Metropolitanas, aglomerações urbanas e 
microrregiões. Municípios. Formação dos Municípios. Competência dos Municípios. 
Repartição das Competências. Intervenção. Intervenção Federal. Intervenção Estadual. 
6. PODER LEGISLATIVO. Estrutura do Poder Legislativo. Das reuniões das Casas Le-
gislativas. Sessão Legislativa. Das comissões. 7. PROCESSO LEGISLATIVO. Tipos 
e Espécies. Função fiscalizatória exercida pelo Legislativo e pelo Tribunal de Contas. 
Poderes dos Tribunais de Contas. Composição, características e atribuições dos Tribunais 

de Contas. Tribunais de Contas Municipais. Ministério Público de Contas. 8. PODER 
EXECUTIVO. O exercício do Poder Executivo no âmbito estadual e municipal. Atri-
buições. Posse e Mandato. Vacância e impedimentos dos cargos. Ministros de Esta-
do. Crimes de Responsabilidade. Crimes Comuns. Prisão. Imunidade Formal. 9. DI-
REITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS. Direitos Políticos. Inelegibilidades. 
Ficha Limpa. Partidos Políticos. Os mecanismos de participação do cidadão, do povo 
e da sociedade na vida política e administrativa brasileira. 10. ORDEM SOCIAL. Se-
guridade Social. Educação. Cultura. Desporto. Ciência e Tecnologia. Comunicação 
Social. Meio Ambiente. 11. ORDEM ECONÔMICA E FINANCEIRA. Princípios da 
Ordem Econômica. Sistema Financeiro Nacional. Intervenção do Estado. Da políti-
ca urbana. Da política agrícola. 12. DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. Princípios 
constitucionais. Servidor Público. Licitação. Improbidade Administrativa. Servidor 
público e mandato eletivo. Sistema Remuneratório. Previdência e estabilidade do 
servidor público. 13. Súmulas dos Tribunais Superiores (STJ e STF).  
DIREITO ADMINISTRATIVO: 1. Conceito de direito administrativo. Regime 
jurídico administrativo. Função pública. Função administrativa. Função política ou 
de governo. Conceito de interesse público. Interesse primário e secundário. Regi-
me jurídico-administrativo. Princípios constitucionais do direito administrativo ex-
pressos e implícitos. 2. Organização administrativa. Órgãos públicos. Competências 
administrativas. Competências discricionárias e vinculadas: Conceito, fundamentos 
e limites da discricionariedade, mérito do ato administrativo, discricionariedade téc-
nica, controle da discricionariedade. Centralização e descentralização administrativa. 
Desconcentração. Hierarquia administrativa. Delegação e avocação de competência. 
3. Administração indireta. Conceito. Controle da Administração indireta. Autarquias. 
Autarquias especiais. Agências executivas. Agências reguladoras. Fundações públi-
cas. Fundações municipais. Empresas estatais: empresas públicas e sociedades de 
economia mista. Consórcios públicos. Contrato de rateio e de programa. Lei Federal 
nº 11.107/05 e Decreto Federal nº 6.017/07. Convênios entre entidades federativas. 
Acordos de cooperação. 4. Terceiro setor. Conceito. Entes paraestatais. Serviços so-
ciais autônomos. Organizações sociais. Contrato de gestão. Lei Federal nº 9.637/98. 
Organizações de sociedade civil de interesse público. Termo de parceria. Lei Federal 
9.790/99. OSCIPS. 5. Servidores públicos: Conceito, classificação e regime jurídico. 
Remuneração dos servidores públicos. Acessibilidade aos cargos públicos. Concurso 
público. Processo seletivo público. Contratação temporária. Terceirização. Direito 
de greve e sindicalização dos servidos públicos. Cargos públicos. Estágio probatório. 
Estabilidade. Provimento. Remoção. Cessão de servidores. Enquadramento. Redis-
tribuição. Direitos dos servidores municipais. Aposentadoria dos servidores públi-
cos. Regime próprio e previdência complementar. Deveres e proibições dos servidos 
públicos. Regime disciplinar dos servidores públicos. Sanções disciplinares. Proces-
so administrativo disciplinar: apuração preliminar, sindicância, processo sumário, 
procedimento sumário, inquérito administrativo, inquérito administrativo especial, 
exoneração de servidor em estágio probatório. Responsabilidade civil dos servidores 
públicos. 6. Atos administrativos. Ato administrativo e fato administrativo. Conceito, 
classificação, espécies de ato administrativo. Licenças e autorizações administrati-
vas. Existência, validade e eficácia do ato administrativo. Elementos e pressupostos. 
Abuso de poder, excesso de poder e desvio de poder. Atributos. Extinção e modifica-
ção do ato administrativo. Revogação. Retificação e invalidação. convalidação. Efei-
tos dos vícios. 7. Processo administrativo: conceito, requisitos, objetivos, fases, es-
pécies, princípios do processo administrativo. Audiências e consultas públicas. Coisa 
julgada administrativa. Lei Federal nº 9.784/99. 8. Licitações públicas. Lei Federal 
nº 8.666/93. Dever de licitar, inexigibilidade e dispensa de licitação. Princípios da 
licitação. Lei Federal nº 12.232/2010. Modalidades licitatórias. Pregão, Lei Federal 
10.520/02. Processo licitatório. Registros cadastrais. Registro de preços. 9. Contratos 
administrativos. Conceito, natureza jurídica. Peculiaridade e características dos con-
tratos administrativos. Prazo e prorrogação do contrato. Formalidades, instrumento 
contratual. Eficácia. Extinção. Contratos administrativos e regime diferenciado de 
contratações (RDC). Diversas espécies de contratos administrativos. Administração 
pública locadora e locatária. Convênios administrativos. 10. Serviços públicos. Con-
ceito, pressupostos constitucionais, regime jurídico, princípios do serviço público, 
usuário, titularidade. Serviços de interesse local. Serviço público de educação. Lei 
federal 9.394/96. Serviço de saúde e direito sanitário. Sistema único de saúde. Lei 
Federal nº 8.080/90. 11. Concessão de serviço público. Conceito, natureza jurídica, 
remuneração do concessionário. Licitação das concessões. Contrato de concessão. 
Direitos, deveres e responsabilidade da concessionária e do poder concedente. Lei 
Federal nº 8.987/95. Permissão e Autorização de serviço público. Parcerias Público-
-Privadas. Concessão administrativa. Licitação das parcerias. Regime de garantias. 
Regimes de empreitada. Responsabilidade do construtor e da Administração. 12. In-
tervenção do Estado no domínio econômico. Infrações administrativas à ordem eco-
nômica. Regulação administrativa. Exploração de atividade econômica pelo Estado. 
Atividades privadas sob regime especial. 13. Infrações e sanções administrativas. 
Providências acautelatórias. Multas administrativas. Poder de polícia. Ordenação 
administrativa. Relação geral e especial de sujeição. Responsabilidade das pessoas 
jurídicas. Lei Federal nº 12.846/13. 14. Função social da posse e da propriedade. De-
sapropriação. Declaração de utilidade pública. Processo de desapropriação. Desapro-
priação indireta. Retrocessão. Desapropriação de bens públicos. Perdimento de bens. 
Requisição. Servidão administrativa. Tombamento. 15. Bens públicos. Conceito, 
classificação, afetação e desafetação, regime jurídico. Gestão de bens públicos. Alie-
nação de bens públicos. 16. Controle da Administração. Controle interno e externo. 
Controle parlamentar. Controle do Tribunal de Contas. Sustação de atos e contratos 
administrativos. Controle jurisdicional. Controle pelo cidadão e pelo Ministério Pú-
blico. 17. Responsabilidade Extracontratual do Estado. Indenização e ressarcimento. 
Responsabilidade estatal por atos lícitos e ilícitos. Responsabilidade estatal comissi-
va e omissiva. Excludentes de nexo causal e de imputação. Dano indenizável. Res-
ponsabilidade civil pessoal dos agentes públicos. Responsabilização administrativa e 
jurisdicional. 18. Improbidade Administrativa - Lei Federal n.º 8.429/92. 19. Lei de 
Responsabilidade Fiscal - Lei Complementar n.º 101/00. 20. Lei de Acesso à Infor-
mação - Lei Federal n.º 12.527/11. 21. Responsabilidade dos Prefeitos - Decreto-Lei 
nº 201/67. 22. Súmulas dos Tribunais Superiores (STJ e STF).  
DIREITO TRIBUTÁRIO: 1. Sistema Tributário Nacional: Titulares do Poder de 
Tributar. Princípios Gerais. Lei complementar em matéria tributária. Limitações ao 
Poder de Tributar (Princípios Jurídicos da Tributação). Imunidades Genéricas e Es-
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pecíficas. Competência Tributária: Impostos da União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios. Empréstimos Compulsórios. Contribuições sociais e outras contribui-
ções. Repartição das Receitas Tributárias. 2. Código Tributário Nacional: conceito 
e natureza jurídica do tributo. Impostos, taxas, contribuições de melhoria. Normas 
Gerais de Direito Tributário: legislação tributária, fontes principais e secundárias do 
Direito Tributário, vigência da legislação tributária, aplicação da legislação tributá-
ria; interpretação e integração da legislação tributária. Obrigação Tributária: tipos e 
objetos, fato gerador, sujeito ativo, sujeito passivo, solidariedade, capacidade tributá-
ria, domicílio tributário; Responsabilidade Tributária, responsabilidade dos sucesso-
res, responsabilidade de terceiros, responsabilidade por infrações. Crédito Tributário: 
lançamento tributário, modalidades de lançamentos; suspensão da exigibilidade do 
crédito tributário - modalidades; extinção da exigibilidade do crédito tributário - mo-
dalidades; exclusão do crédito tributário - modalidades. Garantias e Privilégios do 
Crédito Tributário, preferências. Administração Tributária: Fiscalização; Dívida Ati-
va; Certidões negativas e positivas. 3. Execução Fiscal. Medida Cautelar Fiscal. Ação 
Anulatória de Lançamento Tributário. Ação Declaratória de Inexistência de Relação 
Jurídico-tributária. Ação de Repetição de Indébito. Ação Consignatória em matéria 
tributária. Mandado de Segurança. 4. Crimes contra a ordem tributária. 5. Impostos 
dos municípios: imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana; imposto 
sobre transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por 
natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, 
bem como cessão de direitos a sua aquisição; imposto sobre serviços de qualquer 
natureza. 6. Lei Federal nº 6.830/80: Dispõe sobre a cobrança judicial da Dívida 
Ativa da Fazenda Pública, e dá outras providências. 7. Lei Federal 12.153/2009: 
Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, 
dos Territórios e dos Municípios. 8. Súmulas e Jurisprudências em matéria tributária.  
DIREITO FINANCEIRO: 1. Direito financeiro: conceito e objeto. Atividade fi-
nanceira do Estado. Fontes do Direito financeiro. Constituição Federal/88, Título VI, 
Cap. II. Lei Federal nº 4.320/64: A Lei do Orçamento. A Receita Pública - conceito 
e classificação. A Despesa Pública - conceito e classificação, proposta orçamentária, 
elaboração da Lei do Orçamento, exercício financeiro, créditos adicionais - suple-
mentares, especiais e extraordinários, execução do orçamento. Fundos Especiais, 
controle da execução orçamentária, contabilidade, autarquias e outras entidades. 
Lei Complementar nº 101/00. 2. Orçamento público. Conceito. Tipos. Orçamento-
-programa. Princípios orçamentários. 3. Leis orçamentárias. Plano Plurianual. Lei 
de Diretrizes Orçamentárias. Lei Orçamentária anual. Ciclo orçamentário. Processo 
legislativo. 4. Vedações constitucionais. 5. Estágios da Despesa Pública. Empenho: 
conceito, tipos, nota de empenho. Restos a pagar. Despesas obrigatórias de caráter 
continuado. Despesas com pessoal. Despesas com seguridade social. 6. Receita Pú-
blica: Renúncia de receita. Disponibilidade de caixa. 7. Transferências voluntárias. 
Destinação de recursos públicos para o setor privado. Sistema financeiro nacional. 
8. Regime de adiantamento. 9. Precatórios. Conceito. Histórico. Parcelamento do 
art. 33 do ADCT. Intervenção Federal. Precatório alimentar: Súmula 655 do STF. 
Emenda Constitucional nº 30: débitos de natureza alimentícia; atualização mone-
tária; requisitório de pequeno valor; Emenda constitucional nº 37: vedação de fra-
cionamento. Parcelamento do art. 78 do ADCT. Emenda Constitucional nº 62. Prio-
ridade alimentar. Abatimento de débitos tributários. Compra de imóveis públicos. 
Atualização monetária. Juros de mora. Cessão de precatórios. Assunção de dívida. 
Parcelamento do art. 97 do ADCT. Dois sistemas de parcelamento. Resolução 115 do 
CNJ. Acordos. Sequestro. Decisões do Supremo Tribunal Federal. Precatório na lei 
de responsabilidade fiscal. 10. Empréstimos públicos. Conceito, natureza, classifica-
ção, princípios, regime constitucional. Limitações impostas pela Lei Complementar 
nº 101/00. Operações de crédito. Antecipação de receita. 11. Controle financeiro in-
terno. Controle financeiro externo. Controle pelo Tribunal de Contas. Controle juris-
dicional do orçamento. Orçamento e reserva do possível. 12. Súmulas dos Tribunais 
Superiores (STJ e STF).  
DIREITO CIVIL: 1. Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro: vigência, 
aplicação, interpretação e integração das leis; conflito das leis no tempo; eficácia da 
lei no espaço. 2. Lei Complementar nº 95/98. 3. Capacidade civil e direitos ineren-
tes à personalidade. 4. Teorias e aplicação do fato, ato e negócio jurídico, inclusive 
elementos incidentais, defeitos e invalidade do negócio jurídico. Nulidade e anula-
bilidade do negócio jurídico. 5. Atos jurídicos lícitos e ilícitos. Teorias sobre o dano 
moral, dano estético, dano coletivo e dano social. 6. Prescrição e decadência. 7. Pro-
va: teoria geral e meios de prova. 8. Direito das obrigações. 9. Contratos: disposições 
gerais do Código Civil de 2002, extinção do contrato. Classificação dos contratos. 
Contratos preliminares e definitivos. Contratos típicos dispostos no Código Civil 
de 2002: compra e venda, troca, contrato estimatório, doação, locação, comodato, 
prestação de serviços, empreitada, mandato, transporte, seguro, fiança, transação e 
compromisso. 10. Institutos da supressio e do comportamento contraditório (venire 
contra factum proprium). 11. Atos unilaterais: pagamento indevido e enriquecimento 
sem causa. 12. Responsabilidade civil de indenizar (extracontratual, pré-contratual, 
contratual e pós-contratual). Teoria da responsabilidade civil objetiva. 13. Direitos 
reais de superfície, servidões, usufruto, uso, penhor, hipoteca, concessão de uso 
especial para fins de moradia e concessão de direito real de uso. 14. Propriedade. 
Função social da propriedade. 15. Parcelamento do solo urbano. 16. Loteamento. 17. 
Condomínios - Lei nº 4.591/64. 18. Registros públicos e registros de imóveis. Lei nº 
6.015/73. Lei nº 8.245/91. 19. Súmulas dos Tribunais Superiores (STJ e STF).  
DIREITO PROCESSUAL CIVIL: 1. Princípios gerais do processo civil. Fontes. 
Lei processual civil. Eficácia. Aplicação. Direito Processual Intertemporal. 2. Pro-
cesso: noções gerais. Pressupostos Processuais. Processo e procedimento. Espécies 
de processos e de procedimentos. Objeto do processo. Mérito. Questão principal, 
questões preliminares e prejudiciais. 3. Fatos e atos processuais. Forma. Tempo. Lu-
gar. Prazos. Comunicações. Nulidades. 4. Procedimento Comum. Fases. Petição ini-
cial. Requisitos. Indeferimento da petição inicial. Improcedência liminar do pedido. 
Resposta do réu. Impulso processual. Prazos e preclusão. Prescrição. Inércia proces-
sual: contumácia e revelia. Formação, suspensão e extinção do processo. 5. Resposta 
do Réu. Contestação. Exceções. Reconvenção. Ação declaratória incidental. Inci-
dentes processuais. 6. Providências preliminares. Julgamento conforme o estado do 
processo. Provas. Objeto, fonte e meios. Prova atípica e prova ilícita. Ônus da prova. 
Provas em espécie e sua produção. Audiência de instrução e julgamento. 7. Tutela 
provisória. Tutela de urgência: Do procedimento da tutela antecipada requerida em 

caráter antecedente. Da tutela da evidência. Poder Geral de Cautela. Incidente de 
desconsideração da personalidade jurídica. 8. Medidas de contracautela. Suspensão 
de segurança, de liminar e de antecipação de tutela. Restrições legais à concessão 
de liminares e de antecipação de tutela contra o Poder Público. 9. Sentença. Con-
ceito. Classificações. Requisitos. Efeitos. Publicação, intimação, correção e integra-
ção da sentença. Execução provisória. Coisa julgada. Conceito. Espécies. Limites. 
10. Remessa Oficial. Meios de impugnação à sentença. Ação rescisória. Recursos. 
Disposições Gerais. Apelação. Agravos. Embargos de Declaração. Embargos Infrin-
gentes. Recurso Ordinário. Recurso Especial. Recurso Extraordinário. Recursos nos 
Tribunais Superiores. Reclamação e correição. 11. Ação Popular. Ação Civil Pública. 
Aspectos processuais. 12. Mandado de Segurança. Mandado de Injunção. Mandado 
de Segurança Coletivo. Habeas Data. 13. Súmulas dos Tribunais Superiores (STJ e 
STF).  
DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS: 1. Direitos ou interesses difusos, coletivos 
e individuais homogêneos. Conceito e formas de tutela. 2. Instrumentos de resolução 
extrajudicial de conflitos de natureza coletiva. Inquérito civil. Termo de ajustamento 
de conduta (TAC). Fundos. 3. Tutela de outros direitos metaindividuais. Saúde (Lei 
nº 8.080/90). Igualdade Racial (Lei nº 12.288/2010). Necessidades Especiais (Lei nº 
7.853/89, Lei nº 10.098/2000, Lei nº 10.216/2001, Decreto Legislativo nº 186/2008, 
Decreto nº 6.949/2009). Educação (Lei nº 9.394/96). Saneamento Básico (Lei nº 
11.445/2007, Decreto nº 7.217/2010). Idoso (Lei nº 10.741/2003). Ação Popular/
Patrimônio Público (Lei nº 4.717/65). Mulher (Lei nº 11.340/2006). Investidor (Lei 
nº 7.913/89). Ação Civil Pública (Lei nº 7.347/85). Meio Ambiente (Lei nº 9.795/99, 
9.605/98, 12.651/2012). Urbanismo (Lei nº 6.766/79, Lei nº 10.257/01). 4. Súmulas 
dos Tribunais Superiores (STJ e STF).
DIREITO PENAL E LEGISLAÇÃO PENAL ESPECIAL: I - Princípios de Di-
reito Penal. Fontes do Direito Penal. Interpretação da Lei Penal. II - CÓDIGO PE-
NAL (Decreto-lei nº 2.848/40): 1 - Parte Geral: a) Da aplicação da lei penal (artigos 
1º ao 12). b) Do crime (artigos 13 a 25). c) Do concurso de pessoas (artigo 29 a 31). 
d) Da ação penal (artigos 100 a 106). e) Da extinção da punibilidade (artigos 107 a 
120). 2 - Parte Especial: a) Dos crimes contra o patrimônio (artigos 155 a 183). b) 
Dos crimes contra a incolumidade pública - (artigos 250 a 285). c) Dos crimes contra 
a paz pública - (artigos 286 a 288-A). d) Dos crimes contra a fé pública - (artigos 
289 a 311-A). e) Dos crimes contra a Administração Pública - (artigos 312 a 359-H 
e disposições finais - artigos 360 a 361). III - LEIS PENAIS ESPECIAIS: 1) Lei nº 
1.079/50 (crimes de responsabilidade) e Decreto-lei nº 201/67 (prefeitos e vereado-
res), 2) Lei nº 9.613/98 e Lei nº 12.683/12 - Lavagem ou ocultação de bens, direitos 
e valores. IV. Súmulas dos Tribunais Superiores.

RECEPCIONISTA
  Técnicas de Comunicação; Uso do Fax; Qualidade no atendimento ao público; For-
mas de atendimento ao público e ao telefone; Assiduidade; Disciplina na execução 
dos trabalhos; Relações Humanas no trabalho; Noções de Protocolo; O Arquivo e as 
Técnicas de Arquivamento; Classificação da Correspondência; Redação e Documen-
tos oficiais: formas de tratamento, elaboração, organização e expedição de documen-
tos oficiais como relatório, ofício, memorando, aviso, ata, atestado, declaração, des-
pacho, portaria, moção, pedido de providência, requerimento, circular e etc. Serviço 
Postal; Utilização da copiadora; Telefones úteis e de emergência; Livro de registro de 
correspondência; Transferência de chamadas telefônicas em PABX; Uso do correio 
de voz; Imagem profissional; Sigilo profissional; Conhecimentos em Microsoft Word 
2016 e Microsoft Excel 2016 - Uso do Correio Eletrônico e da Internet.

TÉCNICO DE ENFERMAGEM
  Introdução à Enfermagem. Materiais necessários aos diversos procedimentos de 
enfermagem. Técnicas de enfermagem: sinais vitais, medidas antropométricas, hi-
giene, conforto e segurança do paciente. Noções sobre cuidados de enfermagem na 
sua preparação, cálculo e administração. Procedimentos de enfermagem que reque-
rem utilização de técnica asséptica: curativo e cateterismo nasogástrico e vesical, 
coleta de exames. Assistência de enfermagem com necessidades básicas de pacien-
tes, alimentação e hidratação, eliminações. Cálculos e diluição de medicamentos e 
gotejamento de soros. Noções básicas de exames clínicos, posições para exames e 
cuidados de enfermagem. Cuidados de enfermagem ao paciente cirúrgico. Cuidados 
de enfermagem com pacientes de urgência e emergência, ferimentos, choque, fratu-
ras, entorse, luxação, traumas, transporte intra-hospitalar de pacientes. Cuidados de 
enfermagem em terapia intensiva, monitorização venosa e arterial através de cate-
teres, equilíbrio hidroeletrolítico em pacientes de terapia intensiva. Cuidados com 
pacientes em isolamento. Código de Ética do Conselho Federal de Enfermagem. Lei 
do Exercício Profissional de Enfermagem n.º 7.498/86.

TÉCNICO EM IMOBILIZAÇÃO ORTOPÉDICA
  Aparelho locomotor: membros superiores, inferiores e coluna vertebral. Principais 
ossos, músculos, tendões, vasos, nervos e articulações (cartilagem articular, cápsula 
e ligamentos). Distúrbios ortopédicos principais: Contusões, entorses, luxações, fra-
turas, feridas, distensão ou estiramento muscular, roturas de músculo, tendão ou li-
gamento. Distúrbios osteoarticulares relacionados ao trabalho: tendinites, tenossino-
vites, mialgias, sinovites e bursites. Malformações congênitas e de desenvolvimento: 
luxação congênita do quadril, torcicolo, pés “tortos”, escolioses e cifoses. Sinais e 
sintomas comuns dos distúrbios ortopédicos: dor (algias), parestesia (dormência, 
formigamento), palidez, cianose, ausência de pulso, paralisia sensitivomotora. Tu-
mefação, edema, hematoma, equimose, crepitação óssea, deformidades. Mobilidade 
anormal. Incapacidade funcional incompleta ou completa. Noções sobre tratamento: 
tratamento conservador ou incruento ou não cirúrgico. Redução incruenta. Tratamen-
to cruento ou cirúrgico. Redução cruenta + osteossíntese. Osteotomias. Artroplastias. 
Imobilizações provisórias ou definitivas: materiais utilizados. Tipos de imobiliza-
ções. Enfaixamentos e bandagens. Talas ou goteiras gessadas ou não. Aparelhos ges-
sados (gessos circulares). Trações cutâneas ou esqueléticas. Denominações conforme 
região ou segmentos imobilizados. Cuidados pré, durante e pós-imobilizações. Com-
plicações das imobilizações. Aberturas no gesso (janelas, fendas com alargamento 
ou estreitamento, cunhas corretivas no gesso). Retirada de talas, gessos ou trações. 
Demais conhecimentos compatíveis com as atribuições do cargo/função.

TÉCNICO DE INFORMÁTICA
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  Arquitetura de computadores. Manutenção de equipamentos. Instalação e manuten-
ção de periféricos: impressora, scanner, teclado e mouse. Instalação e configuração 
de redes de computadores. Sistemas operacionais WINDOWS/LINUX. Segurança 
da informação. Instalação e organização de programas: direitos e licenças de pro-
gramas; manutenção de arquivos, obtenção e instalação de drivers e dispositivos. 
Internet: conceitos gerais e protocolos. Conhecimento de linguagens de programação 
visual: Visual Basic; Net; PHP; CSharp. Modelagem e conhecimento de banco de 
dados: MS SQL Server; MySQL; Access.

TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
  Legislação sobre higiene e segurança do trabalho. Segurança do trabalho. Meios de 
comunicação: recursos audiovisuais e promocionais, dinâmica de grupo. Psicologia 
das relações humanas e do trabalho. Proteção contra incêndio. Administração aplica-
da. Normalização e Legislação. Normas Regulamentadoras do Ministério do Traba-
lho (NR’s). Acidentes de trabalho: legislação, causas, consequências, programas de 
prevenção, comunicação e análise de acidentes. Estatísticas de acidentes. Doenças 
profissionais. Comissão interna de prevenção de acidentes (CIPA). Arranjo físico. 
Movimentação e armazenamento de materiais. Agentes ambientais. Equipamentos 
de proteção individual (EPI’s) e Equipamentos de proteção coletiva (EPC’s). Pri-
meiros Socorros. Desenho técnico. Ergonomia. Princípios de tecnologia industrial. 
Aspectos de saúde coletiva.

TRATADOR DE ANIMAIS
  Biologia (Noções); Manejo dos animais; Reprodução animal; Instalações; Genética  
- reprodução;  Nutrição    animal;  Higiene  dos  animais;  Doenças  e  parasitas;  Die-
tas  adequadas;  Rações  e  vitaminas; Sanidade:  vacinas  e  remédio;  A  adaptação  
dos  animais;  A  qualidade  de  vida  dos  animais. 

TERAPEUTA OCUPACIONAL
  Terapia ocupacional em saúde mental: Reforma Psiquiátrica e Política Nacional de 
Saúde Mental: princípios, diretrizes, normativas e legislação. Princípios da atenção 
e recomendações da OMS para a formulação de políticas públicas de saúde men-
tal. Terapia Ocupacional e Política Nacional de Saúde Mental. Terapia Ocupacional 
na área da infância e adolescência com deficiência intelectual e distúrbios globais 
de desenvolvimento: princípios e diretrizes da assistência à infância e adolescente 
com deficiência intelectual e distúrbios globais de desenvolvimento e serviços de 
assistência no contexto das políticas públicas nacionais da pessoa com deficiência. 
Propostas de intervenções terapêuticas na terapia ocupacional para inclusão social 
de crianças e adolescentes com deficiência intelectual ou distúrbios globais de de-
senvolvimento. Inclusão escolar de crianças com comprometimento intelectual e/
ou afetivo e ações da terapia ocupacional. Terapia ocupacional e saúde da pessoa 
com deficiência: reabilitação e recursos tecnológicos (ajudas técnicas, tecnologia 
assistiva, tecnologias de apoio e tecnologias de assistência): a Política Nacional de 
Saúde da Pessoa Portadora de Deficiência. Planejamento e organização de servi-
ços de atenção à pessoa com deficiência no SUS. Recursos tecnológicos e inclusão 
social de pessoas com deficiência. Terapia Ocupacional em contextos hospitalares: 
práticas hospitalares em terapia ocupacional: retrospectiva histórica, constituição do 
campo e domínios de pesquisa e prática. A integralidade do cuidado no hospital e 
sua interlocução com a rede de serviços sociais e de saúde. Política Nacional de 
Humanização: diretrizes e estratégias. Terapia Ocupacional e saúde da pessoa com 
deficiência: processos de desinstitucionalização e inclusão social: a institucionaliza-
ção e os processos de desinstitucionalização da pessoa com deficiência. Os diferentes 
tipos de instituições asilares, os mecanismos de sustentação institucional, as relações 
entre as instituições de reabilitação e os demais serviços de saúde. Sistema Único de 
Saúde (SUS) e as ações de prevenção de deficiência e incapacidades, de tratamento 
e de reabilitação de pessoas com deficiência como apoio/suporte às famílias e servi-
ços. Terapia Ocupacional em geriatria e gerontologia: conceitos básicos. Transição 
demográfica e epidemiológica. Promoção da saúde para idosos. Terapia Ocupacio-
nal, pessoas com deficiência e cooperativismo: deficiência e estigma. Instituições de 
assistência e deficiência.

VICE-DIRETOR

  Projeto Político-Pedagógico. Organização da escola centrada no processo de desen-
volvimento do educando. Planejamento escolar. A unidade educacional como espaço 
de formação continuada e de aperfeiçoamento profissional voltado para a qualifica-
ção da ação docente. A diversidade como princípio para a formação de valores de-
mocráticos; 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 crian-
ças. 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 Edu-
cação Básica.  
  Parecer CNE/CEB 11/2010 - Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fun-
damental 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 Edu-
cação Básica.  
  Resolução CNE/CEB 07/2010 - Diretrizes curriculares Nacionais para o Ensino Fun-
damental 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 Educacio-
nal 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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Educação Especial, 2005. 48 p.

CONSULTAR ANEXO III – DECLARAÇÃO – 
CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA E ANEXO IV - 

CRONOGRAMA, NO FIM DESTE ARQUIVO.

 

EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA 
CONCURSO PÚBLICO  PREFEITURA MUNICIPAL DE 

NOVA ODESSA/SP - CONCURSO PÚBLICO 02/2022

 O Prefeito do Município de Nova Odessa, Estado de São Paulo, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pela legislação em vigor, torna público a abertura das ins-
crições 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 METROCAPI-
TAL, 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 disponi-
bilidade 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 publica-
ção 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 apli-
cáveis, a Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, Lei Federal nº 13.022/2014, 
Lei Federal nº 10.826/2003, Decreto Federal nº 5.123/2004, Instrução Normativa 
nº 001-DG/DPF/2004, Matriz Curricular Nacional para Guardas Municipais, 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 Edi-
tal.
  1.6.O conteúdo programático consta do Anexo II deste Edital.
  1.7.Todos os questionamentos relacionados ao presente Edital deverão ser encami-
nhados 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.

2. DOS EMPREGOS

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

 Notas:
  CR: Cadastro Reserva, vez que o Concurso Público se destina também ao preenchi-
mento de vagas que vierem a surgir.
  * Vagas destinadas à candidatos com deficiência.
  ** Durante o Programa de Formação, a carga horária será de 40h semanais. Du-
rante o estágio probatório, a carga horária será de 12x36h exclusivamente diurnas. 
Após este período, a carga horária será definida pela Administração, considerando 
a necessidade, conveniência e em prol do interesse público, observados os padrões 
estabelecidos em lei e no presente Edital.
  ***O Vale transporte é concedido mediante o desconto de 6% (seis por cento), 
conforme legislação pertinente.
  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 apresen-
tar 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, quan-
do 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 cer-
tame, 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 comprova-
ção 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 
29 de Março de 2022 até 02 de Maio de 2022.
  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.Para efetuar sua inscrição, o interessado deverá acessar, via Internet, o endereço 
eletrônico www.metrocapital.com.br e localizar a área destinada ao Concurso Pú-
blico 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 or-
dem 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.
  3.4.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.
  3.5.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 inscri-
ção após a conclusão do preenchimento do Formulário de Inscrição.
  3.6.Até o encerramento das inscrições, todos os candidatos inscritos poderão reim-
primir, caso necessário, o boleto bancário.
  3.6.1.O pagamento do valor da inscrição após o vencimento, a realização de qual-
quer 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.
  3.6.2.Eventualmente, os candidatos inscritos, correntistas do Banco emitente, pode-
rão efetuar o pagamento do valor da inscrição por meio de débito em conta corrente, 
sendo válido este meio.
  3.6.3.Não será aceito, como comprovação de pagamento do valor da inscrição, 
comprovante de agendamento bancário.
  3.6.4.Em caso de feriado ou evento que acarrete o fechamento de agências bancá-
rias 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.
  3.7.As inscrições somente serão efetivadas após a comprovação de pagamento do 
valor da inscrição.
  3.7.1.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.
  3.7.2.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 

ENSINO MÉDIO COMPLETO                    VALOR DA INSCRIÇÃO R$ 59,84

Benefícios: Cartão Alimentação no valor de R$ 502,63 + Vale Transporte***

Emprego Vagas V. Def.*
Vencimento

Base
Carga Horária

Semanal**
Requisitos

Guarda Municipal – Nível
III - Feminino

CR - R$ 2.389,72 12x36h

Ensino Médio Completo +
Carteira Nacional de

Habilitação (CNH)
Categoria AB + Idade:
entre 18 e 40 anos na
data da posse + Altura

mínima: 1,60 M.

Guarda Municipal – Nível
III - Masculino

02 - R$ 2.389,72 12x36h

Ensino Médio Completo +
Carteira Nacional de

Habilitação (CNH)
Categoria AB + Idade:
entre 18 e 40 anos na
data da posse + Altura

mínima 1,65 M.

-------------------------------

 Emprego Prova
Número de
Questões

Duração
da Prova

Guarda Municipal – Nível III

(Feminino e Masculino)

Língua Portuguesa

Matemática e Raciocínio Lógico

Atualidades

Noções de Informática

Conhecimentos Específicos

TOTAL

05

05

05

05

20
40

3 h

-------------------------------------------------------------------------------------------
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candidato no pagamento do referido boleto não serão aceitos, não cabendo reclama-
ções posteriores neste sentido, nem tampouco a devolução de valores.
  3.8.Não serão aceitos os pagamentos das inscrições por depósito em caixa eletrôni-
co, por meio de cartão de crédito, via postal, transferência (exceto a opção de débito 
em conta prevista no subitem 3.6.2.) ou depósito em conta corrente, DOC, ordem de 
pagamento, condicionais e/ou extemporâneas ou por qualquer outra via que não as 
especificadas neste Edital.
  3.9.No caso de agendamento do pagamento do boleto a inscrição somente será efe-
tivada 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.
  3.9.1.Havendo necessidade, poderá ser solicitado o comprovante definitivo de paga-
mento, não sendo aceito o comprovante de agendamento ou extrato bancário.
  3.10.É vedada a transferência do valor pago pela inscrição, para terceiros, para outra 
inscrição ou para outro Concurso Público.
  3.11.Efetivada a inscrição não serão aceitos pedidos para alteração de opção de em-
prego, podendo o candidato, por sua inteira responsabilidade, realizar nova inscrição e 
consequente novo pagamento, não cabendo a devolução de valores já pagos.
  3.12.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 ale-
gar desconhecimento, bem como quanto à realização das provas nas datas estipuladas.  
  3.13.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.  
  3.14.O candidato somente deverá efetivar o pagamento do valor da inscrição após 
tomar conhecimento de todos os requisitos e condições exigidos neste Edital.  
  3.15.O valor referente ao pagamento da inscrição não será devolvido em hipótese al-
guma, razão pela qual o candidato deve se certificar de que atende a todos os requisitos 
e condições previstas neste Edital.  
  3.16.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 realiza-
ção das provas ou quando solicitado.  
  3.17.A não integralização dos procedimentos de inscrição implica a insubsistência da 
mesma e consequente exclusão do candidato.
  3.18.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.
  3.19.Não serão aceitas inscrições por via postal, fac-símile (fax), ou qualquer outro 
meio que não o estabelecido neste Edital.
  3.20.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.
  3.21.1.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.
  3.21.2.A criança deverá ser acompanhada de adulto responsável por sua guarda (fa-
miliar ou terceiro indicado pela candidata) e permanecer em ambiente reservado.
  3.21.3.Não será disponibilizado, pela METROCAPITAL, responsável para a guarda 
da criança, e a sua ausência acarretará à candidata a impossibilidade de realização da 
prova.
  3.21.4.Nos horários previstos para amamentação, a candidata lactante poderá ausen-
tar-se temporariamente da sala de prova, acompanhada de uma fiscal.
  3.21.5.Na sala reservada para amamentação ficarão somente a candidata lactante, a 
criança e uma fiscal, sendo vedada a permanência de babás ou quaisquer outras pesso-
as que tenham grau de parentesco ou de amizade com a candidata.
  3.21.6.Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata.
4. DAS INSCRIÇÕES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E NECESSIDA-
DES ESPECIAIS
     4.1.Às pessoas com deficiência que pretendam fazer uso das prerrogativas que lhes 
são facultadas no nos termos do disposto no Decreto Federal nº 9.508/2018, é assegu-
rado o direito de inscrição para emprego no Concurso Público, cujas atribuições sejam 
compatíveis com sua deficiência.
  4.1.1.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 auten-
ticada 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.
  4.1.2.O candidato que desejar concorrer nestas condições deverá marcar a opção no 
formulário de inscrição e enviar/anexar digitalmente (upload) o laudo médico, junta-
mente 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 con-
corrência.
  4.1.3.O laudo médico deverá conter:
  a)a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código cor-
respondente 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 audio-
metria 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.
  4.2.O candidato inscrito na condição de pessoa com deficiência poderá requerer 
atendimento especial, indicando as condições de que necessita para a realização das 

provas.
  4.3.Na Declaração (Anexo III), deverão ser especificadas as necessidades especiais, 
caso existam, tais como: sala de fácil acesso, prova e folha de respostas ampliadas, le-
dor, transcritor, intérprete de Língua Brasileira de Sinais (Libras) e/ou prova em braile.
  4.4.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 apli-
cação da prova, reglete e punção, podendo utilizar-se também de soroban.
  4.5.Aos candidatos com deficiência visual (baixa visão) que solicitarem Prova Espe-
cial 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 indi-
cação de tamanho de fonte, a prova será confeccionada em fonte 18.
  4.6.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).
  4.6.1.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.
  4.7.A relação dos candidatos que tiverem a inscrição deferida para concorrer na con-
dição de pessoa com deficiência e na condição de pessoa com necessidades especiais 
será divulgada na data de 09/05/2022 no endereço eletrônico www.metrocapital.com.
br na área deste Concurso Público.
  4.7.1.O candidato cujo pedido de inscrição na condição de pessoa com deficiência 
ou necessidade especial 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 a METROCAPITAL por meio da área do candidato no endereço 
eletrônico www.metrocapital.com.br.
  4.7.2.No dia 16/05/2022 serão divulgados no site da METROCAPITAL (www.metro-
capital.com.br) as respostas aos recursos interpostos.
  4.8.O candidato que, no ato da inscrição, declarar-se pessoa com deficiência, se apro-
vado 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.
  4.8.1.O candidato que porventura declarar indevidamente, quando do preenchimen-
to 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.
  4.9.A classificação e aprovação do candidato não garante a ocupação da vaga re-
servada às pessoas com deficiência, devendo ainda, quando convocado, submeter-se 
à Perícia Médica que será promovida pela PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA 
ODESSA.
  4.9.1.A perícia médica terá decisão terminativa sobre a qualificação da deficiência do 
candidato classificado.
  4.10.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.
  4.10.1.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.
  4.11.Conforme o estabelecido na legislação vigente, o candidato que não se enquadrar 
como pessoa com deficiência na perícia médica, caso seja aprovado no Concurso Pú-
blico, 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.
  4.12.Caso a perícia médica confirme a deficiência declarada pelo candidato classi-
ficado, ele será convocado nessa condição, ficando a emprego de uma equipe multi-
profissional, 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.
  4.13.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.
  4.14.A classificação do candidato na condição de pessoa com deficiência obedecerá 
aos mesmos critérios adotados para os demais candidatos.
  4.15.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.
  4.16.     A inscrição nos termos deste Capítulo, apenas possibilitam ao candidato a 
inscrição como pessoa com deficiência e/ou necessidade especial, mas não isentam o 
mesmo de pagamento do valor da inscrição.
  4.17.Os documentos enviados pelo candidato (laudo médico e declaração) ficarão 
anexados ao formulário de inscrição, não sendo devolvidos ao candidato em nenhuma 
hipótese.

5. DA SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO
     5.1.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:
  5.1.1.Esteja desempregado há no mínimo 06 (seis) meses e seja residente e domicilia-
do no Município de Nova Odessa - SP ou;
  5.1.2.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.
  5.2.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, 
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no ato da inscrição, até o dia 01 de Abril de 2022:
  5.2.1.No caso de estar desempregado nos termos do item 5.1.1.:
  a) CTPS - Carteira de Trabalho e Previdência Social, folhas de identificação do titu-
lar, 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 con-
tados 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.
  5.2.2.No caso de doador de sangue, nos termos do item 5.1.2.:
  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.
  5.3.A qualquer tempo, inclusive no momento da admissão do candidato, a METRO-
CAPITAL e/ou a PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA poderá solicitar a 
apresentação dos documentos originais 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.
  5.4.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 so-
mente terá sua inscrição efetivada se gerar o boleto e efetuar o pagamento, conforme 
dispõe este Edital.
  5.5.Não serão aceitos documentos enviados via fax, via correio eletrônico, ou ainda, 
por qualquer outro meio diferente do descrito neste Capítulo.
  5.6.Serão de inteira responsabilidade do candidato as informações prestadas no ato 
da solicitação de isenção, bem como seu envio no período determinado e forma deter-
minados, arcando o candidato com as consequências de eventuais erros ou omissões.
  5.7.A relação dos candidatos que tiverem a isenção deferida será divulgada na data 
de 11/04/2022 no endereço eletrônico www.metrocapital.com.br na área deste Con-
curso Público.
  5.7.1.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.
  5.7.2.No dia 18/04/2022 serão divulgados no site da METROCAPITAL (www.me-
trocapital.com.br) as respostas aos recursos interpostos.
  5.8.Não será aceita a entrega condicional ou complementação de documentos após a 
data descrita no item 5.2.
  5.9.Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção deferidos estarão automatica-
mente inscritos no Concurso Público.
  5.10.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.
  5.11.O candidato que prestar declarações falsas será excluído do certame, em qual-
quer fase deste Concurso Público, e responderá, civil e criminalmente, pelas consequ-
ências decorrentes do seu ato.

6. DAS MEDIDAS RELATIVAS A COVID-19
     6.1.Considerando o disposto no Decreto nº 66.575, de 17 de Março de 2022, do 
Governo do Estado de São Paulo, fica dispensado o uso de máscaras de proteção 
facial nos locais designados para as provas, sendo facultativa sua utilização para os 
candidatos que assim desejarem. Os candidatos que desejarem poderão ainda fazer 
uso de luva plástica transparente.
  6.2.Apenas para o procedimento de identificação, quando exigido pelo fiscal, o can-
didato deverá retirar a máscara, podendo em seguida, colocá-la novamente. Poderá 
ainda, ser exigido a vistoria da máscara e/ou máscara reserva.
  6.3.Recomenda-se que os candidatos mantenham as medidas preventivas, podendo 
se munirem de álcool em gel (70°) para uso pessoal durante o período de realização da 
prova; e garrafa e/ou utensílio para acondicionamento de água.
  6.4.A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA e a METROCAPITAL po-
derão adotar medidas preventivas adicionais que eventualmente se façam necessárias, 
a depender da evolução do cenário da pandemia de Covid-19, respeitando a legislação 
pertinente e demais atos expedidos pelas autoridades competentes.
  6.5.A qualquer momento poderão ser realizadas novas publicações, inclusive e es-
pecialmente quanto ao cenário descrito no item anterior, de modo que a aplicação das 
provas poderá ser alterada ou suspensa, sendo de inteira responsabilidade do candida-
to seu acompanhamento.

7. DAS FASES DO CONCURSO PÚBLICO
     7.1.O Concurso Público constará das seguintes fases para os empregos de Guarda 
Municipal - Nível III (Feminino e Masculino):
  a)Prova Objetiva;
  b)Teste Antropométrico e Teste de Aptidão Física;
  c)Avaliação Psicológica Específica e Exame Médico Específico;
  d)Investigação Social;

8. DAS PROVAS OBJETIVAS

     8.1.A aplicação das Provas Objetivas está prevista para a data de 26/06/2022 às 
09h00, no Município de Nova Odessa - SP, conforme o seguinte:

 8.2.As Provas Objetivas para todos os empregos têm caráter habilitatório (elimi-
natório)e 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 7.1., sendo recomendável que o candidato compareça com antece-
dência.
  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 METRO-
CAPITAL 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, do-
mingos 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 docu-
mento 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. Por motivos de segurança do 
Concurso Público, não serão aceitos documentos digitais.
  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, com-
preendendo 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 conserva-
ção 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.
  8.11.Objetivando garantir a lisura e a idoneidade do Concurso Público - o que é de in-
teresse 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 Respos-
tas, para posterior exame grafotécnico.
  8.11.1.Poderá ser excluído do Concurso Público o candidato que se recusar a trans-
crever a frase contida nas instruções da capa do caderno de questões.
  8.12.Nas Provas, o candidato deverá assinalar as respostas na Folha de Respos-
tas, 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, prejudi-
cando o desempenho do candidato.
  8.12.2.Os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente na Folha de Res-
postas 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 ques-
tões e a Folha de Respostas personalizada.
  8.14.1.O candidato poderá levar consigo o caderno de questões, desde que transcor-
rido o período de 1h00 do início da prova objetiva.
  8.15.Durante a realização das Provas, não será permitida nenhuma espécie de consul-
ta 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 Res-
postas, em especial seu nome, número de inscrição, número do documento de identi-
dade 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 de-
finidas 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.

ENSINO MÉDIO COMPLETO                    VALOR DA INSCRIÇÃO R$ 59,84

Benefícios: Cartão Alimentação no valor de R$ 502,63 + Vale Transporte***
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  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 ele-
trônico 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 des-
ligado 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 perma-
necer 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 equipa-
mentos 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 Convoca-
ção, 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 cancela-
da sem direito a reclamação, independentemente de qualquer formalidade, considera-
dos nulos todos os atos dela decorrentes.
  8.23.Por medida de segurança do certame poderão ser utilizados, a qualquer momen-
to, 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 romper-
-se 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 ve-
rificarem 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 candida-
tos possam acompanhar o tempo de prova, sendo que na impossibilidade de sua dis-
ponibilização, 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 aplica-
ção 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.A pontuação relativa à(s) questão(ões) anulada(s) será atribuída a todos os can-
didatos presentes na prova objetiva, independentemente de interposição de recurso.
  9.3.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, conforme 
a fórmula a seguir:
  P = (100 / QV) x TA, onde:

  P = Pontuação do Candidato na Prova Objetiva
  Q= Quantidade de questões da Prova Objetiva
  TA = Total de Acertos do Candidato
  9.4.A Prova Objetiva será de caráter habilitatório e classificatório, sendo conside-
rado habilitado na Prova Objetiva o candidato que obtiver pontuação igual ou superior 
a 50 (cinquenta).

10. DO TESTE ANTROPOMÉTRICO E DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA
     10.1.O Teste Antropométrico e o Teste de Aptidão Física - TAF, ambos de caráter 
eliminatório, serão realizados em data, local e horário a serem determinados em edital 
próprio, a ser publicado no endereço eletrônico www.metrocapital.com.br.
  10.2.Serão convocados para o Teste de Aptidão Física somente as 20 (vinte) candi-
datas habilitadas do sexo feminino e os 40 (quarenta) candidatos habilitados do sexo 
masculino, com as melhores pontuações na Prova Objetiva, aplicando-se, inclusive, os 
critérios de desempate previstos no item 13.4. deste Edital.
  10.2.1. Os demais candidatos, ainda que habilitados na Prova Objetiva, mas não clas-
sificados para o Teste de Aptidão Física - TAF, conforme previsto no item 10.2, serão 
excluídos do Concurso Público.
  10.3.O Teste Antropométrico e o Teste de Aptidão Física - TAF serão realizados con-
forme descrito neste Capítulo e demais instruções que serão publicadas em edital pró-
prio, em data, local e horário a serem determinados em Edital próprio.
  10.4.O Teste Antropométrico consistirá na aferição de altura exigida para o emprego 
de Guarda Municipal - Nível III (Masculino e Feminino), sendo o candidato conside-
rado APTO ou INAPTO.
  10.5.As alturas mínimas exigidas, para o emprego de Guarda Municipal, são aquelas 
estabelecidas nos requisitos do quadro do Capítulo 2 do Edital, que serão aferidas atra-
vés de equipamento estadiômetro.
  10.6.O candidato que não atender ao requisito legal de altura mínima exigida, será 
considerado INAPTO, sendo eliminado do Concurso Público.
  10.7.Não será aceita outra forma de aferição de altura que não a especificada neste 
Edital, não sendo também validado qualquer outro documento ou atestado apresentado 
pelo candidato para este fim.
  10.8.Para a realização do Teste Antropométrico, os candidatos deverão estar descalços 
e com os pés descobertos (sem meias). O candidato deverá se posicionar de forma ere-
ta, no local designado pelo avaliador, com a planta dos pés totalmente apoiada no chão. 
O candidato deverá, ainda, manter a posição indicada pelo avaliador, sendo excluído do 
certame aquele que se recusar a atender às orientações recebidas.
  10.9.Não haverá adaptação do Teste Antropométrico e do Teste de Aptidão Física às 
condições do candidato, não havendo tratamento diferenciado a nenhum candidato, 
sejam quais forem as circunstâncias alegadas, tais como alterações orgânicas ou fisio-
lógicas permanentes ou temporárias, deficiências, estados menstruais, indisposições, 
cãibras, contusões ou outras situações que impossibilitem, diminuam ou limitem a ca-
pacidade física e/ou orgânica do candidato, sendo que o candidato deverá realizar os 
referidos testes de acordo com o escalonamento previamente efetuado pela METRO-
CAPITAL, o qual será realizado de forma aleatória.
  10.10.O Teste de Aptidão Física - TAF será realizado pela METROCAPITAL e visa a 
avaliar a capacidade do candidato para suportar, física e organicamente, as exigências 
para desempenhar as tarefas típicas da categoria funcional.
  10.11.O Teste de Aptidão Física - TAF será avaliado na escala de 0 (zero) a 40 (qua-
renta) pontos, sendo considerado APTO no Teste o candidato que obtiver pontuação 
igual ou superior a 20 (vinte).
  10.11.1. A pontuação obtida pelo candidato no presente Teste não será somada com a 
pontuação obtida na Prova Objetiva.
  10.12.O candidato será eliminado se não atingir o desempenho mínimo exigido no 
item 10.11 deste Capítulo.
  10.13.O candidato deverá comparecer em data, local e horário a serem determinados 
em Edital próprio, com roupa apropriada para a prática de atividade física, portando 
documento de identidade original e atestado médico (original ou cópia autenticada em 
cartório) específico para tal fim, conforme modelo constante no Anexo IV.
  10.13.1. O atestado médico deverá conter, expressamente, a informação de que o 
candidato está APTO a realizar o Teste de Aptidão Física - TAF do Concurso Público e 
deverá ter sido expedido, no máximo, 30 (trinta) dias corridos antes da data do exame.
  10.13.2. O atestado médico deverá ser entregue no momento da identificação do can-
didato para o início do exame e será retido pela METROCAPITAL. Não será aceita a 
entrega de atestado médico em outro momento.
  10.13.3. O candidato que não apresentar atestado médico conforme estabelecido neste 
Capítulo será impedido de realizar os testes, sendo, consequentemente, eliminado do 
concurso.
  10.14.O Teste de Aptidão Física constará de 4 (quatro) testes, na forma e critério de 
pontuação a seguir:

  10.14.1. DO TESTE DE CORRIDA DE 50 (CINQUENTA) METROS
  10.14.1.1.O(a) candidato(a) deverá percorrer um trajeto de 50 (cinquenta) metros, no 
menor tempo possível.
  10.14.1.2.A metodologia para a preparação e execução do teste de corrida de 50 (cin-
quenta) metros, para todos os candidatos (sexos masculino e feminino), será a seguinte:
  I -o candidato deverá, percorrer um trajeto de 50 (cinquenta) metros no menor tempo 
possível;
  II -o início do teste será indicados ao comando da banca examinadora, por meio da 
emissão de um sinal sonoro e o término se dará após o candidato concluir os 50 (cin-
quenta) metros com o registro do tempo pela citada banca;
  10.14.1.3.O candidato terá apenas 01 (uma) tentativa para realizar o teste.
  10.14.1.4.Não será permitido ao candidato:
  I -uma vez iniciado o teste, abandonar a pista antes de ser liberado pela banca exa-
minadora;
  II -dar ou receber qualquer tipo de ajuda física.
  10.14.1.5.O teste do candidato será interrompido caso ocorram quaisquer das proibi-
ções do subitem 9.14.1.4. deste edital, sendo a distância percorrida desconsiderada e 
implicando a eliminação do candidato.
  10.14.1.6.O candidato que obtiver pontuação 0 (zero) no Teste Tiro de 50 (cinquenta) 
metros estará impedido de prosseguir no Concurso Público e será considerado elimi-
nado do certame.
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  10.14.2. DA FLEXÃO DE BRAÇO
  10.14.2.1.O(a) candidato(a) deverá realizar em 01 (um) minuto, flexões sucessivas 
dos movimentos no ritmo que melhor convier.
  10.14.2.2.A metodologia para a preparação e execução do teste de flexão de braço 
será a seguinte para a candidata (feminino):
  I -Ao comando "em posição", a candidata deverá se colocar apoiada de frente sobre o 
solo, braços e pernas estendidos; para a tomada da posição inicial; a candidata deverá 
se deitar, em terreno plano, liso, apoiando o tronco e as mãos no solo, ficando as mãos 
ao lado do tronco com os dedos apontados para frente e os polegares tangenciando os 
ombros, permitindo, assim, que as mãos fiquem com um afastamento igual à largura 
do ombro. Após adotar a abertura padronizada dos braços, deverá erguer o tronco até 
que os braços fiquem estendidos, mantendo-se os joelhos unidos e apoiados sobre o 
solo;
  II -Depois de tomada a posição inicial, ao comando "iniciar", a candidata deverá abai-
xar o tronco mantendo os joelhos sobre o solo, flexionando os braços paralelamente ao 
corpo até que o cotovelo ultrapasse a linha das costas, estendendo, então, novamente, 
os braços, erguendo, simultaneamente, o tronco até que os braços fiquem totalmente 
estendidos, quando será completada uma repetição. Deverá executar o número indi-
cado de flexões de braços sucessivas, sem interrupção do movimento. O ritmo das 
flexões de braços, sem paradas, será opção da candidata e não há limite de tempo;
  10.14.2.3.A metodologia para a preparação e execução do teste de flexão de braço 
será a seguinte para o candidato (masculino):
  I -Ao comando "em posição", o candidato deverá se colocar apoiado de frente sobre o 
solo, braços e pernas estendidos; para a tomada da posição inicial; o candidato deverá 
se deitar, em terreno plano, liso, apoiando o tronco e as mãos no solo, ficando as mãos 
ao lado do tronco com os dedos apontados para frente e os polegares tangenciando os 
ombros, permitindo, assim, que as mãos fiquem com um afastamento igual à largura 
do ombro. Após adotar a abertura padronizada dos braços, deverá erguer o tronco até 
que os braços e joelhos fiquem estendidos, mantendo-se as pernas unidas;
  II -Depois de tomada a posição inicial, ao comando "iniciar", o candidato deverá 
abaixar o tronco, flexionando os braços paralelamente ao corpo até que o cotovelo 
ultrapasse a linha das costas, estendendo, então, novamente, os braços, erguendo, si-
multaneamente, o tronco até que os braços fiquem totalmente estendidos, quando será 
completada uma repetição. Deverá executar o número indicado de flexões de braços 
sucessivas, sem interrupção do movimento. O ritmo das flexões de braços, sem para-
das, será opção do candidato e não há limite de tempo;
  10.14.2.4.A contagem das execuções corretas, para ambos os sexos, levará em con-
sideração o seguinte:
  a)o movimento só será considerado completo após a total extensão dos cotovelos;
  b)a não extensão total dos cotovelos antes do início de uma nova execução será consi-
derada um movimento incorreto, não sendo computado no desempenho do candidato.
  10.14.2.5.Será concedida apenas 01 (uma) tentativa ao candidato.
  10.14.2.6.Não será permitido ao candidato, quando da realização do teste de flexão 
de braço:
  I -Apoiar o peito no chão;
  II -Não flexionar ou não estender totalmente os membros superiores;
  III -Mudar a posição das mãos (afastar ou aproximar) durante a execução do teste;
  IV -Encostar as coxas no chão;
  V -Encostar os joelhos no chão (no caso do sexo masculino);
  VI -Após a tomada da posição inicial, receber qualquer tipo de ajuda física.
  10.14.2.7.O teste será interrompido e o candidato será eliminado caso ocorra quais-
quer das proibições do subitem 9.14.2.6 deste edital.
  10.14.2.8.Será concedida apenas 01 (uma) tentativa ao candidato.
  10.14.2.9.O teste terá a duração de 1' (um minuto) e será iniciado e terminado com 
um silvo de apito.
  10.14.2.10.O candidato que obtiver pontuação 0 (zero) no Teste de Flexão de Braço 
estará impedido de prosseguir no Concurso Público e será considerado eliminado do 
certame.

  10.14.3. DO TESTE DE FLEXÃO ABDOMINAL
  10.14.3.1.O(a) candidato(a) deverá realizar em 01 (um) minuto, flexões abdominais 
sucessivas no ritmo que melhor convier.
  10.14.3.2.A metodologia para a preparação e execução do teste de Flexão Abdomi-
nal, para todos os candidatos (sexos masculino e feminino), será a seguinte:
  I -a posição inicial será tomada com o candidato deitado de costas, na posição com-
pletamente horizontal de todo o corpo em relação ao solo, com as costas e a cabeça 
em contato pleno com o solo, joelhos estendidos, os braços atrás da cabeça, cotovelos 
estendidos e dorso das mãos tocando o solo;
  II -após o silvo do apito, o candidato começará a primeira fase do movimento, reali-
zando um movimento simultâneo, em que os joelhos deverão ser flexionados, os pés 
deverão tocar o solo, o quadril deverá ser flexionado (posição sentado) e os cotovelos 
deverão alcançar ou ultrapassar os joelhos pelo lado de fora do corpo. Em seguida e 
sem interrupção, o candidato deverá voltar à posição inicial, realizando o movimento 
inverso. Esse movimento completo, finalizado com o retorno à posição inicial, corres-
ponderá a uma unidade de execução.
  III -a contagem das execuções corretas levará em consideração as seguintes obser-
vações:
  a)o auxiliar de banca examinadora irá contar em voz alta o número de repetições 
realizadas. Quando o exercício não atender ao previsto neste edital, o auxiliar de banca 
repetirá o número da última repetição realizada de maneira correta;
  b)a contagem considerada oficialmente será somente a realizada pelo auxiliar da 
banca examinadora;
  c)ao final de cada repetição, a cabeça, o dorso das mãos e os calcanhares (com os 
joelhos completamente estendidos) também devem tocar o solo;
  d)cada execução começa e termina sempre na posição inicial, somente aí sendo con-
tada uma execução completa;
  e)na primeira fase do movimento, os joelhos devem ser flexionados, os pés devem 
tocar o solo, o tronco deve ser flexionado e os cotovelos devem alcançar ou ultrapassar 
os joelhos pelo lado de fora do corpo;
  f)somente será contado o exercício realizado completamente, ou seja, se o candidato 
estiver no meio da execução ao soar o apito para o término da prova, o movimento 
interrompido não será computado.

  10.14.3.3.Será concedida apenas 01 (uma) tentativa ao candidato.
  10.14.3.4.O teste terá a duração de 1' (um minuto) e será iniciado e terminado com 
um silvo de apito.
  10.14.3.5.O candidato que obtiver pontuação 0 (zero) no Teste de Flexão Abdominal 
estará impedido de prosseguir no Concurso Público e será considerado eliminado do 
certame.

  10.14.4. DO TESTE DE CORRIDA DE 12 (DOZE) MINUTOS
  10.14.4.1.O(a) candidato(a) deverá percorrer um trajeto aferido, marcado de 100 
(cem) em 100 (cem) metros, durante um período de 12 (doze) minutos.
  10.14.4.2.A metodologia para a preparação e execução do teste de corrida de 12 (doze) 
minutos, para todos os candidatos (sexos masculino e feminino), será a seguinte:
  I -o candidato deverá, no tempo de 12 (doze) minutos, percorrer a maior distância 
possível. O candidato poderá, durante os 12 (doze) minutos, deslocar-se em qualquer 
ritmo, correndo ou caminhando, podendo, inclusive, parar e depois prosseguir;
  II -o início e o término do teste serão indicados ao comando da banca examinadora, 
por meio da emissão de um sinal sonoro;
  III -após o final do teste, o candidato deverá permanecer parado ou se deslocando em 
sentido perpendicular à pista, sem abandoná-la, até ser liberado pela banca.
  IV -o trajeto poderá eventualmente conter aclives ou declives, bem como alargamen-
tos ou estreitamentos de pista.
  10.14.4.3.O candidato terá apenas 01 (uma) tentativa para realizar o teste.
  10.14.4.4.Não será permitido ao candidato:
  I -uma vez iniciado o teste, abandonar a pista antes de ser liberado pela banca exa-
minadora;
  II -deslocar-se, no sentido progressivo ou regressivo da marcação da pista, após fina-
lizados os 12 (doze) minutos, sem ter sido liberado pela banca;
  III -dar ou receber qualquer tipo de ajuda física.
  10.14.4.5.O teste do candidato será interrompido caso ocorram quaisquer das proibi-
ções do subitem 9.14.4.4. deste edital, sendo a distância percorrida desconsiderada e 
implicando a eliminação do candidato.
  10.14.4.6.O candidato que obtiver pontuação 0 (zero) no Teste de Corrida de 12 
(Doze) Minutos estará impedido de prosseguir no Concurso Público e será considerado 
eliminado do certame.
  10.15.Todos os exercícios descritos serão demonstrados antes de seu início pela banca 
examinadora.

  10.16.As pontuações dos testes serão atribuídas de acordo com o seguinte:

 10.17.Caso não haja locais suficientes ou adequados para a realização dos testes, a ME-
TROCAPITAL poderá separar a sua aplicação em locais distintos, conforme dispuser o 
respectivo Edital de convocação.
  10.18.A METROCAPITAL e a PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA, 
exclusivamente a seu critério, poderão realizar quantas chamadas forem necessárias, na 
forma disposta no item 9.2. objetivando suprir a necessidade do Município.

11. DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA ESPECÍFICA E DO EXAME MÉDICO ES-
PECÍFICO
     11.1.Serão convocados para a Avaliação Psicológica Específica para Porte de Arma 

CANDIDATAS (SEXO FEMININO)
EXERCÍCIOS PONTOS

Corrida de
50 metros
(tempo)

Flexão de
braço

(1 minuto)

Flexão
abdominal
(1 minuto)

Corrida de
12 min.

(metros)

Até 20
anos

De 21 a
25 anos

De 26 a
30 anos

De 31 a
35 anos

De 36 a
40 anos

10’’25 10 12 1300
10’’ 12 14 1400 02
9’’75 14 16 1500 02 03
9’’50 16 18 1600 02 03 04
9’’25 18 20 1700 02 03 04 05
9’’ 20 22 1800 02 03 04 05 06

8’’75 22 24 1900 03 04 05 06 07
8’’50 24 26 2000 04 05 06 07 08
8’25’ 26 28 2100 05 06 07 08 09
8’’ 28 30 2200 06 07 08 09 10

7’’75 30 32 2300 07 08 09 10
7’’50 32 34 2400 08 09 10
7’25’ 34 36 2500 09 10
7’’ 36 38 2600 10

CANDIDATOS (SEXO MASCULINO)
EXERCÍCIOS PONTOS

Corrida de
50 metros
(tempo)

Flexão de
braço

(1 minuto)

Flexão
abdominal
(1 minuto)

Corrida de
12 min.

(metros)

Até 20
anos

De 21 a
25 anos

De 26 a
30 anos

De 31 a
35 anos

De 36 a
40 anos

9’’25 12 20 1700
9’’ 14 22 1800 02

8’’75 16 24 1900 02 03
8’’50 18 26 2000 02 03 04
8’’25 20 28 2100 02 03 04 05
8’’ 22 30 2200 02 03 04 05 06

7’’75 24 32 2300 03 04 05 06 07
7’’50 26 34 2400 04 05 06 07 08
7’25’ 28 36 2500 05 06 07 08 09
7’’ 30 38 2600 06 07 08 09 10

6’’75 32 40 2700 07 08 09 10
6’’50 34 42 2800 08 09 10
6’25’ 36 44 2900 09 10
6’’ 38 46 3000 10
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de Fogo e Exame Médico Específico somente os candidatos habilitados no Teste de 
Aptidão Física - TAF, conforme Capítulo anterior.
  11.2.A entrega dos documentos e posterior consulta médica individual serão realiza-
dos em datas, locais e horários a serem determinados em edital próprio, a ser publica-
do no endereço eletrônico www.metrocapital.com.br.
  11.3.O candidato que não atender à chamada para entrega do Laudo Psicológico 
para Porte de Arma de Fogo e Exames Médicos de Diagnóstico e Laboratoriais estará 
automaticamente eliminado do Concurso Público.
  11.4.É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento da publicação 
do Edital Próprio para entrega da referida documentação, no meio especificado neste 
Capítulo, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.
  11.5.Na data a ser estabelecida em edital próprio, deverão ser apresentados pelos 
candidatos, às suas expensas, as seguintes avaliações e exames médicos (todos com 
laudos conclusivos):
I -Avaliação Psicológica Específica para Porte de Arma de Fogo, emitida por psi-
cólogo credenciado na Polícia Federal, nos termos deste Capítulo;
II -Exame Antidrogas (toxicológico): exame com janela de detecção mínima de 90 
(noventa) dias realizado por meio de amostra de queratina para detecção de:
  a)maconha;
  b)metabólicos do delta-9 THC;
  c)cocaína;
  d)anfetaminas (inclusive metabólitos e seus derivados);
  e)opiáceos.
III - Exame Neurológico (com eletroencefalograma):
  a)laudo descritivo e conclusivo de consulta médica realizada por médico especialista 
(neurologista), que deve adicional e obrigatoriamente citar o resultado do o seguinte 
exame laboratorial:
  b)Eletroencefalograma (EEG), com laudo;
  11.6.Será ainda, estabelecida data para realização de consulta médica individual, da 
qual não será permitida, em hipótese alguma, realização em outra data, horário ou fora 
do local designado.
  11.7.A Avaliação Psicológica Específica para Porte de Arma de Fogo e o Exame 
Médico Específico, de caráter eliminatório, avaliarão se o candidato possui as condi-
ções psicológicas e físicas necessárias para desempenhar as atribuições do emprego de 
Guarda Municipal - Nível III (Feminino e Masculino), sendo o candidato considerado 
APTO ou INAPTO.
  11.8.A Avaliação Psicológica Específica para Porte de Arma de Fogo e o Exame 
Médico Específico, consistirão na análise de Laudo Psicológico para Porte de Arma de 
Fogo e Laudos Conclusivos de exames de diagnóstico médico especializado (inclusi-
ve laboratoriais), os quais o candidato deverá providenciar, às suas expensas,assim 
como os exames complementares que venham a ser solicitados.
  11.9.Os Laudos Técnicos da Avaliação Psicológica para Porte de Arma de Fogo 
poderão ser emitidos nos postos ou psicólogos credenciados na Polícia Federal, e os 
exames de diagnóstico médico e laboratoriais poderão ser realizados na rede pública 
de saúde, se houver, ou na rede privada, todos por conta e responsabilidade dos pró-
prios candidatos.
  11.10.A Avaliação Psicológica Específica para Porte de Arma de Fogo deverá atender 
ao disposto na Lei 10.826, de 22.12.2003, no art. 4o., inciso III, Decreto nº 5.123, de 
1º de Julho de 2004, Instrução Normativa 001-DG/DPF, de 26.02.2004 e Instrução 
Normativa 78/2014 da Polícia Federal, que tratam da aferição de avaliação para porte 
de arma de fogo, para o Sistema Nacional de Armas.
  11.11.Os testes psicológicos deverão ser validados em nível nacional e aprovados 
pelo Conselho Federal de Psicologia, estando embasados em normas obtidas por meio 
de procedimentos psicológicos reconhecidos pela comunidade científica como ade-
quados para instrumentos dessa natureza, podendo ser aplicados individual ou cole-
tivamente.
  11.12.Em todos os laudos e documentos, além do nome do candidato, deverão cons-
tar, obrigatoriamente, a assinatura, a profissão, a especialidade e o registro no órgão de 
classe específico do profissional responsável, sendo motivo de eliminação a inobser-
vância ou a omissão dos quesitos citados.
  11.13.Serão aceitos documentos originais ou cópias autenticadas em cartório dos lau-
dos e documentação complementar. Em nenhuma hipótese serão devolvidos os laudos 
e documentos entregues pelos candidatos.
  11.14.A METROCAPITAL e a PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA 
poderão solicitar, ainda, antes da divulgação do resultado preliminar, a complemen-
tação de informações, de exames que tenham sido entregues com algum tipo de erro, 
vício ou de forma incompleta.
  11.15.Poderá ainda solicitar, na fase de recurso, para fins de elucidação diagnóstica, 
a entrega de outros exames laboratoriais e de diagnóstico médico especializado além 
dos previstos neste termo.
  11.16.Na fase de recurso, apenas serão aceitos exames complementares aos previstos 
neste Edital que forem solicitados, não sendo possível, nesse momento, a entrega de 
exames que deveriam ter sido entregues no momento oportuno.
  11.17.Será considerado INAPTO o candidato que:
  a)deixar de entregar os exames constantes deste Edital na data estabelecida;
  b)não comparecer à consulta médica individual;
  c)deixar de entregar, na fase de recurso, exames complementares, quando solicitados 
pela junta médica;
  d)apresentar, no resultado dos laudos, inaptidão ou condições incompatíveis com as 
atribuições e desempenho das tarefas típicas e inerentes ao emprego.
  11.18.Por ocasião da realização da consulta médica, o candidato deverá informar a 
existência de qualquer condição que julgar incapacitante para o exercício da função de 
Guarda Municipal, sob pena de eliminação do Concurso Público.
  11.19.Todas as avaliações e exames médicos terão validade de 180 (cento e oitenta) 
dias.
  11.20.A realização das avaliações e exames previstos neste Capítulo não caracteri-
zam exames admissionais ou nomeação, posse ou contratação dos candidatos, nem 
tampouco, qualquer tipo de vínculo empregatício.
  11.21.Os candidatos considerados INAPTOS na Avaliação Psicológica Específica 
para Porte de Arma de Fogo ou no Exame Médico Específico serão excluídos do Con-
curso.
  11.22.O resultado da Avaliação Psicológica Específica para Porte de Arma de Fogo 

e Exame Médico Específico será divulgado no endereço eletrônico www.metrocapital.
com.br.

12. DA INVESTIGAÇÃO SOCIAL
     12.1.Serão convocados para a fase de Investigação Social somente os candidatos 
habilitados na Avaliação Psicológica Específica e Exame Médico Específico, conforme 
Capítulo anterior.
  12.2.A Investigação Social verificará a conduta irrepreensível e a idoneidade moral 
necessárias ao exercício do cargo objeto deste certame.
  12.3.A Investigação Social terá caráter eliminatório e o candidato será considerado 
RECOMENDADO ou NÃO RECOMENDADO.
  12.4.Os candidatos serão convocados por meio de Edital próprio, que será publicado 
por meio da Internet, no endereço eletrônico www.metrocapital.com.br na área especí-
fica do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Nova Odessa.
  12.5.O processo de Investigação Social ficará a cargo da PREFEITURA MUNICIPAL 
DE NOVA ODESSA, a qual ratificará as conclusões objeto das análises da documen-
tação apresentada.
  12.6.A Pesquisa Social será realizada a partir das seguintes informações:
  12.6.1.Formulário para Investigação Social, a ser preenchida e assinada pelo candida-
to. A FIS será disponibilizada oportunamente no site www.metrocapital.com.br.
  12.6.2.Certidão de Distribuição Criminal, emitida pela Justiça Estadual, das comarcas 
dos Municípios em que residiu a partir dos 18 (dezoito) anos de idade;
  12.6.3.Atestado de Antecedentes criminais (emissão online imediata e gratuita no 
endereço eletrônico - www.poupatempo.sp.gov.br);
  12.6.4.Conforme a necessidade, poderão ser solicitados documentos complementares 
para a composição da investigação.
  12.7.O candidato considerado NÃO RECOMENDADO na Investigação Social, assim 
como aquele que não apresentar os documentos complementares solicitados, será ex-
cluído do Concurso Público.
  12.8.O candidato considerado RECOMENDADO na Pesquisa Social estará habilitado 
para o Programa de Formação.

13. DA CLASSIFICAÇÃO
     13.1.A Pontuação Final equivalerá a até 100 (cem) pontos, correspondente à pontu-
ação obtida na Prova Objetiva (100 pontos).
  13.2.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.
  13.3.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.
  13.4.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.

14. DOS RECURSOS
     14.1.Será admitido recurso quanto:
  a) ao indeferimento da condição de candidato com deficiência e/ou solicitação espe-
cial;
  b) ao indeferimento da solicitação de isenção de pagamento da inscrição;
  c) às questões das Provas Objetivas e Gabarito Preliminar;
  d) resultado preliminar da Prova Objetiva;
  e) resultado preliminar do Teste Antropométrico e Teste de Aptidão Física;
  f) resultado preliminar da Avaliação Psicológica Específica e Exame Médico Espe-
cífico;
  g) resultado preliminar da Investigação Social e;
  h) ao resultado final preliminar.
  14.2.Os recursos deverão ser interpostos no prazo de 2 (dois) dias úteis após a ocor-
rência do evento que lhes der causa, tendo como termo inicial o 1º dia útil subsequente 
à data do referido evento.
  14.2.1.Somente serão considerados os recursos interpostos no prazo estipulado para 
a fase a que se referem.
  14.2.2.Não serão aceitos os recursos interpostos em prazo destinado a evento diverso 
do questionado.
  14.3.Os questionamentos referentes às alíneas do item 14.1. deste Capítulo deverão 
ser realizados, exclusivamente, por meio de recurso, no prazo estipulado no item 14.2.
  14.3.1.Não serão reconhecidos os questionamentos efetuados por outro meio que não 
o estipulado neste Capítulo.
  14.4.Os recursos deverão ser interpostos exclusivamente pela Internet, no site da ME-
TROCAPITAL (www.metrocapital.com.br), de acordo com as instruções constantes na 
área do candidato na página do Concurso Público.
  14.4.1.Somente serão apreciados os recursos interpostos e transmitidos conforme as 
instruções contidas neste Edital e no site da METROCAPITAL.
  14.4.2.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.
  14.5.O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito.
  14.6.Não serão aceitos recursos interpostos por fax, telegrama, e-mail ou outro meio 
que não seja o especificado neste Capítulo.
  14.7.Será concedida vista da Folha de Respostas da Prova Objetiva à todos os candi-
datos que realizaram prova, no período recursal referente ao resultado preliminar das 
Provas.
  14.8.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.
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  14.9.A Banca Examinadora da METROCAPITAL constitui última instância para 
recurso, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adi-
cionais.
  14.10.O gabarito divulgado poderá ser alterado, em função dos recursos interpostos, 
e as provas serão corrigidas de acordo com o gabarito oficial definitivo.
  14.11.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.
  14.12.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 in-
tempestivos;
  e)encaminhados por e-mail, fac-símile (fax), carta, correios, redes sociais online, ou 
outra forma não prevista neste Capítulo.
  14.13.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.
  14.14.Admitir-se-á um único recurso por candidato para cada evento referido no 
item 14.1. deste Capítulo, devidamente fundamentado, sendo desconsiderado recurso 
de igual teor.
  14.15.As respostas a todos os recursos, quer procedentes ou improcedentes, serão le-
vadas 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.

15. DA HOMOLOGAÇÃO E DA NOMEAÇÃO
     15.1.Após a divulgação da lista de classificação definitiva, o resultado será homo-
logado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA.
  15.2.Os candidatos classificados, de acordo com as necessidades da Administração, 
serão nomeados obedecendo à ordem classificatória, conforme o disposto neste Edital.
  15.3.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 neces-
sidade 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.
  15.4.O candidato não poderá alegar desconhecimento da publicação de convocação, 
sendo sua responsabilidade acompanhar, durante toda a validade deste Concurso Pú-
blico, as publicações oficiais.
  15.5.O candidato, além de atender aos requisitos exigidos no item 2.3 deste Edital, 
deverá apresentar, necessariamente, quando convocado pela PREFEITURA MUNICI-
PAL 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 per-
tinente ao Emprego, devidamente registrado(a), fornecido(a) por instituição reconhe-
cida pelo Ministério de Educação;
  l)Declaração de não estar cumprindo e nem ter sofrido, no exercício da função públi-
ca, 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 Negati-
va de Distribuição de Feitos nas Justiças Estadual, Federal e Militar;
  o)Comprovante de tipo sanguíneo; e
  p)Fotos 3X4.
  15.6.Caso haja necessidade, a PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA 
poderá solicitar outros documentos complementares.
  15.7.O candidato convocado que não se apresentar no local e nos prazos estabeleci-
dos será considerado desistente, implicando sua eliminação definitiva e a nomeação 
do candidato subsequente imediatamente classificado.
  15.8.O servidor empossado mediante Concurso Público fará jus aos benefícios esta-
belecidos na legislação vigente.
  15.9.O candidato empossado poderá executar outras tarefas inerentes às suas atribui-
ções profissionais do emprego ou relativas à formação/experiência específica, confor-
me normas do Município.
  15.10.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 míni-
mos exigidos neste Edital.
  15.11.É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar os atos convocatórios 
publicados após a homologação do Concurso Público.

16. DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO
     16.1.Após a nomeação e posse do emprego, os servidores nomeados serão con-
vocados para o Programa de Formação, o qual se iniciará concomitantemente com o 
período de estágio probatório.
  16.2.Os servidores nomeados deverão frequentar com assiduidade mínima de 80% 
(oitenta por cento), as aulas do Programa de Formação e ser aprovado nas provas finais 
com média 07 (sete), sob pena de reprovação no Estágio Probatório e consequente 
perda do emprego público.

  16.3.O Programa de Formação, a ser realizado pela Academia da Guarda Civil Muni-
cipal de Nova Odessa, será regido por edital próprio, que estabelecerá as demais condi-
ções de aprovação.
  16.4.O edital de convocação para o Programa de Formação será publicado na Imprensa 
Oficial do Município de Nova Odessa, por meio da Internet, no endereço eletrônico 
www.novaodessa.sp.gov.br, dispondo sobre todas as informações relativas e obedecen-
do ao interesse e à conveniência da PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA, 
que fixará prioridades para o desenvolvimento do Programa de Formação.
  16.5.Para participar do Programa de Formação, é indispensável que o servidor em 
estágio probatório tenha plenas condições físicas.
  16.5.1.O servidor que estiver impedido de participar do Programa de Formação, na 
época em que tiver sido convocado não poderá participar em outro momento, sendo 
reprovado no estágio probatório com consequente perda do emprego público.
  16.5.2.Não serão aceitos eventuais atestados médicos para justificar e/ou abonar faltas 
durante o Programa de Formação.
  16.5.3.Caso algum servidor, apesar de já ter realizado os exames médicos admissio-
nais, fique impedido de participar do Programa de Formação, seja por motivos médicos 
ou quaisquer outros motivos, será considerado reprovado no estágio probatório, com 
consequente perda do emprego público.
  16.6.O servidor convocado para o Programa de Formação cursará a Academia da Guar-
da Municipal de Nova Odessa pelo período descrito em edital próprio.
  16.7.O servidor que não comparecer ao Programa de Formação desde o início, dele se 
afastar, ou que não satisfizer os demais requisitos legais, regulamentares ou regimen-
tais será reprovado no estágio probatório, com consequentemente perda do emprego 
público.
  16.8.Os candidatos sem aproveitamento e/ou sem frequência mínima no Programa de 
Formação serão considerados reprovados no estágio probatório, com consequente perda 
do emprego público.
  16.9.O Programa de Formação contará com uma aula inaugural e um período de adap-
tação, durante o qual todas as informações necessárias sobre o desenvolvimento do cur-
so e funcionamento da Academia da Guarda Municipal serão repassadas aos alunos.
  16.10.A relação dos servidores aprovados no Programa de Formação da Academia da 
Guarda Municipal será publicada na Imprensa Oficial do Município de Nova Odessa, 
por meio da Internet, no endereço eletrônico www.novaodessa.sp.gov.br.
  16.11. Fica garantido aos candidatos participantes do Programa de Formação, remu-
neração base, sem acréscimos, que será pago até o 5º dia útil do mês subsequente ao do 
início da formação, mediante depósito em conta a ser indicada pelo servidor.  

17. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
     17.1.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 desconhe-
cimento.
  17.2.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.
  17.3.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.
  17.4.A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA poderá homologar por atos 
diferentes e em épocas distintas o resultado final dos empregos deste Concurso Público.
  17.5.A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA reserva-se o direito de pro-
ceder 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.
  17.6.Os atos relativos ao presente Concurso Público, editais, convocações, avisos, re-
sultados e todas as demais informações até a homologação do certame serão disponibi-
lizados no site da METROCAPITAL no endereço eletrônico www.metrocapital.com.br.
  17.7.As publicações dos atos relativos ao provimento de empregos após a homologa-
ção do Concurso Público serão de competência da PREFEITURA MUNICIPAL DE 
NOVA ODESSA.
  17.8.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.
  17.9.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.
  17.10.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.
  17.11.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.
  17.12.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 finali-
dade de prejudicar direito ou criar obrigação.
  17.12.1. Comprovada a inexatidão ou irregularidades descritas no item 17.12 deste 
Capítulo, o candidato estará sujeito a responder por Falsidade Ideológica de acordo com 
o artigo 299 do Código Penal.
  17.13.Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acrés-
cimos 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.
  17.14.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.
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  17.15.A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA e a METROCAPITAL não se responsabilizam por quaisquer cursos, textos, apostilas e outras publicações referen-
tes a este Concurso Público.
  17.16.O não atendimento pelo candidato das condições estabelecidas neste Edital, a qualquer tempo, implicará sua eliminação do Concurso Público.
  17.17.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, 29 de março de 2022
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER

PREFEITO MUNICIPAL
 

ANEXO I - ATRIBUIÇÕES BÁSICAS DOS EMPREGOS

GUARDA MUNICIPAL - NÍVEL III (FEMININO E MASCULINO)

 Competirá ao Guarda Municipal Nível III face a incorporação, nos termos do artigo 1º do Capítulo I do Estatuto do SERVIÇO DE GUARDA MUNICIPAL, aprovado pelo 
Decreto n.º 844/87, colaborar com a Polícia Estadual no serviço de segurança do Município, seja ele de ordem pessoal ou patrimonial, exercer vigilância diuturna nas vias e 
logradouros públicos e socorrer a população em casos de necessidade; cumprir o Regulamento Disciplinar, aprovado pelo Decreto n.º 854/88.  

 ANEXO II - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
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 nomi-
nal. 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 equações do 1º grau. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de medidas usuais. Noções de geometria: forma, pe-
rímetro, 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 2021, 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 2016, MS-Word 2016: 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 predefi-
nidos, 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
  Noções de Direito Administrativo: Estado, governo e Administração Pública: conceitos, elementos, poderes, natureza, fins e princípios. Poderes administrativos. Poderes 
disciplinares. Poder de polícia. Poderes regulamentares. Ato administrativo: conceito, requisitos, atributos, classificação e espécies. Invalidação, anulação e revogação. Pres-
crição. Bens públicos: conceito, classificações e regras no Código Civil (artigos 98 a 103). Noções de Direito Constitucional: dos princípios fundamentais (artigos 1º ao 4º). 
Dos direitos e garantias fundamentais (artigos 5º a 11). Da organização do Estado (artigos 18 a 31; 37 a 41). Da segurança pública (art. 144 - os artigos em referência são da 
Constituição Federal de 1988). Noções de Direito Penal: dos crimes contra a pessoa e contra o patrimônio (artigos 121 a 183). Dos crimes contra a fé pública. Dos crimes 
contra a Administração Pública (artigos 312 a 337-A - os artigos em referência são do Código Penal). Dos crimes praticados por funcionários públicos contra a Administração 
em geral. Funcionário público: conceituação. Dos crimes praticados por particular contra a Administração em geral. Noções de Direito Civil: capacidade jurídica (artigos 1º a 
10 do Código Civil). Bens considerados em si mesmos (artigos 79 a 91 do Código Civil). Legislação de trânsito. Código de Trânsito Brasileiro. Sistema Nacional de Trânsito: 
composição. Registro e licenciamento de veículos. Habilitação. Normas gerais de circulação e conduta. Crimes de trânsito. Infrações e penalidades. Sinalização de trânsito, 
segurança e velocidade. Condutores de veículos - deveres e proibições. Lei nº 13.022, de 08 de Agosto de 2014. Leis Federais n.º 10.826/2003, n.º 8.069/1990 (ECA) e n.º 
4.898/1965 (Abuso de autoridade). Noções de primeiros socorros.

CONSULTAR ANEXO III – DECLARAÇÃO – CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA, ANEXO IV MODELO DE 
ATESTADO MÉDICO E ANEXO V - CRONOGRAMA, NO FIM DESTE ARQUIVO.
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 ANEXOS CONCURSO PÚBLICO  01/2022 

ANEXO III – DECLARAÇÃO – CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA

ANEXO III – DECLARAÇÃO – CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA

DADOS DO CANDIDATO

NOME

Nº INSCRIÇÃO

EMPREGO

DEFICIÊNCIA(S) DECLARADA(S) CID Nº*

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          (   ) Transcritor          (   ) Intérprete de Libras          (   ) Prova em Braile

(   ) Software de Leitura - (   ) Dos Vox (   ) NVDA (   ) JAWS (   ) ZoomText

(   ) Outra. Qual?

________________________, _______, de ________________________ de 20_____.

____________________________________

(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.
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ANEXO IV - CRONOGRAMA

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.

EVENTOS DATAS PREVISTAS

Divulgação do Edital Completo no Site e Resumido na Imprensa Oficial. 29/03/2022

Período de Inscrições “on-line” - internet. 29/03/2022 à 02/05/2022

Período de Solicitação de Isenção de Pagamento da Inscrição. Até 01/04/2022

Divulgação do Resultado Preliminar das Solicitações de Isenção de Pagamento da
Inscrição.

11/04/2022

Período de Recurso Contra o Resultado Preliminar das Solicitações de Isenção de
Pagamento da Inscrição.

12 e 13/04/2022

Divulgação do Resultado Definitivo das Solicitações de Isenção de Pagamento da
Inscrição.

18/04/2022

Último dia para pagamento da inscrição. 03/05/2022

Divulgação do Resultado Preliminar das Solicitações de Inscrição na Condição de
Pessoa com Deficiência - PCD.

09/05/2022

Período de Recurso Contra o Resultado Preliminar das Solicitações de Inscrição
na Condição de Pessoa com Deficiência - PCD

10 e 11/05/2022

Divulgação do Resultado Definitivo das Solicitações de Inscrição na Condição de
Pessoa com Deficiência - PCD.

16/05/2022

Divulgação da Lista de Inscritos, Total de Inscritos, Locais de Prova e Salas e Edital
de Convocação para as Provas Objetivas.

Até 30/05/2022

Realização da Prova Objetiva (e Prova Prático-Profissional  para o emprego de
Procurador Jurídico)

12/06/2022

Divulgação do Gabarito Preliminar. 12/06/2022

Período de Recurso Contra o Gabarito Preliminar. 13 e 14/06/2022

Divulgação do Resultado dos Recursos Contra o Gabarito Preliminar, Divulgação
do  Gabarito  Oficial  –  Definitivo,  Divulgação  do  Gabarito  da  Prova  Prático-
Profissional e Resultado Final Preliminar.

04/07/2022

Período de Recursos Contra o Resultado Final - Preliminar. 05 e 06/07/2022

Divulgação do Resultado dos Recursos Contra o Resultado Final – Preliminar e
Resultado Final - Definitivo.

11/07/2022

Homologação. A partir de 11/07/2022 
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ANEXOS CONCURSO PÚBLICO  02/2022 

ANEXO III – DECLARAÇÃO – CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA

ANEXO III – DECLARAÇÃO – CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA

DADOS DO CANDIDATO

NOME

Nº INSCRIÇÃO

EMPREGO

DEFICIÊNCIA(S) DECLARADA(S) CID Nº*

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          (   ) Transcritor          (   ) Intérprete de Libras          (   ) Prova em Braile

(   ) Software de Leitura - (   ) Dos Vox (   ) NVDA (   ) JAWS (   ) ZoomText

(   ) Outra. Qual?

________________________, _______, de ________________________ de 20______.

____________________________________

(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.
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 ANEXO IV - MODELO DE ATESTADO MÉDICO
(PARA REALIZAÇÃO DE TESTE DE APTIDÃO FÍSICA – TAF)

Dr.  _________________________________________________,  inscrito  no  CRM  nº.

________________________,  ATESTA que  o(a)  Sr.(a)

__________________________________________________________________________,

portador do RG nº. ______________________ e inscrito no CPF nº ______________________, foi examinado

sendo constatado que  o mesmo está  APTO para  realizar  os  exercícios  do Teste  de  Aptidão Física  -  TAF do

Concurso Público da PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA 02/2022, conforme previsão contida no Edital.

________________________, _______, de ________________________ de 2022.

____________________________________

(Assinatura e Carimbo do Médico)
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ANEXO V - CRONOGRAMA

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 a este Concurso Público.

EVENTOS DATAS PREVISTAS

Divulgação do Edital Completo no Site e Resumido na Imprensa Oficial. 29/03/2022

Período de Inscrições “on-line” - internet. 29/03/2022 à 02/05/2022

Período de Solicitação de Isenção de Pagamento da Inscrição. Até 01/04/2022

Divulgação do Resultado Preliminar das Solicitações de Isenção de Pagamento da
Inscrição.

11/04/2022

Período de Recurso Contra o Resultado Preliminar das Solicitações de Isenção de
Pagamento da Inscrição.

12 e 13/04/2022

Divulgação do Resultado Definitivo das Solicitações de Isenção de Pagamento da
Inscrição.

18/04/2022

Último dia para pagamento da inscrição. 03/05/2022

Divulgação do Resultado Preliminar das Solicitações de Inscrição na Condição de
Pessoa com Deficiência - PCD.

09/05/2022

Período de Recurso Contra o Resultado Preliminar das Solicitações de Inscrição
na Condição de Pessoa com Deficiência - PCD

10 e 11/05/2022

Divulgação do Resultado Definitivo das Solicitações de Inscrição na Condição de
Pessoa com Deficiência - PCD.

16/05/2022

Divulgação da Lista de Inscritos, Total de Inscritos, Locais de Prova e Salas e Edital
de Convocação para as Provas Objetivas.

Até 03/06/2022

Realização da Prova Objetiva. 26/06/2022

Divulgação do Gabarito Preliminar. 26/06/2022

Período de Recurso Contra o Gabarito Preliminar. 27 e 28/06/2022

Divulgação do Resultado dos Recursos Contra o Gabarito Preliminar,  Gabarito
Oficial – Definitivo e Resultado Final Preliminar.

18/07/2022

Período de Recursos Contra o Resultado Final - Preliminar. 19 e 20/07/2022

Divulgação do Resultado dos Recursos Contra o Resultado Final – Preliminar e
Resultado Final - Definitivo

25/07/2022

Próximas fases e atos do Concurso Público. A definir.
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