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A Prefeitura Municipal de Taboao da Serra faz saber que realizará em local, data e horário a serem 

divulgados oportunamente, Concurso Público para provimento de cargos vagos e formação de cadastro reserva 

pertencentes ao quadro de funcionários da Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, sob o regime Estatutário, 

que será regido pelas instruções especiais, parte integrante deste Edital, conforme determinado no artigo  37, 

Inciso II, da Constituição da República Federativa do Brasil e Lei Complementar Municipal nº 18/94, que será 

realizado pelo Instituto Zambini. 

 
 INSTRUÇÕES ESPECIAIS 

CAPÍTULO I 

DO QUADRO DE CARGOS 

Código 
do 

Cargo 
Cargos Vagas 

Reserva a 
pessoa 

com 
deficiência 

Carga 
Horária 

Semanal 

Remuneração 
mensal Requisitos Taxa de 

inscrição 

001 Assistente Social 
05 
+ 

CR 
1 30 R$ 2.500,00 

Curso Superior em 
Assistência Social e 
Registro no CRESS 

R$ 72,90 

002 Contador 
01 
+ 

CR 
0 40 R$ 2.500,00 

Curso Superior em 
Contabilidade com 
registro no CRC 

R$ 72,90 

003 Desenhista 
01 
+ 

CR 
0 40 R$ 1.200,00 Ensino Médio 

Completo R$ 54,90 

004 Enfermeiro 
03  
+ 

CR 
1 30 R$ 2.500,00 

Curso Superior de 
Enfermagem e registro 
no COREN 

R$ 72,90 

005 Engenheiro (Obras 
Públicas) 

02 
+ 

CR 
1 40 R$ 4.048,29 

Ensino Superior em 
Engenharia e Registro 
no CREA 

R$ 72,90 

006 Farmacêutico 
Bioquímico 

02 
+ 

CR 
1 30 R$ 2.500,00 Superior em Farmácia 

e registro no CRF R$ 72,90 

007 Fisioterapeuta 
02 
+ 

CR 
1 30 R$ 2.500,00 

Curso Superior em 
Fisioterapia e Registro 
no CREFITO 

R$ 72,90 

008 Médico 
Cardiologista 

01 
+ 

CR 
0 20 R$ 60,00/ 

hora 

Curso Superior de 
Medicina e registro no 
CRM 

R$ 72,90 

009 Médico Clínico 
Geral 

20 
+ 

CR 
1 20 R$ 60,00/ 

hora 

Curso Superior de 
Medicina e registro no 
CRM 

R$ 72,90 

010 Médico 
Endocrinologista 

01 
+ 

CR 
1 20 R$ 60,00/ 

hora 

Curso Superior de 
Medicina e registro no 
CRM 

R$ 72,90 

011 Médico Generalista 
09 
+ 

CR 
1 20 R$ 60,00/ 

hora 

Curso Superior de 
Medicina e registro no 
CRM 

R$ 72,90 

012 Médico 
Ginecologista 

09 
+ 

CR 
1 20 R$ 60,00/ 

hora 

Curso Superior de 
Medicina e registro no 
CRM 

R$ 72,90 

013 Médico Ortopedista 
01 
+ 

CR 
0 20 R$ 60,00/ 

hora 

Curso Superior de 
Medicina e registro no 
CRM 

R$ 72,90 

014 Médico Pediatra 
20 
+ 

CR 
1 20 R$ 60,00/ 

hora 

Curso Superior de 
Medicina e registro no 
CRM 

R$ 72,90 
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Código 
do 

Cargo 
Cargos Vagas 

Reserva a 
pessoa 

com 
deficiência 

Carga 
Horária 

Semanal 

Remuneração 
mensal Requisitos Taxa de 

inscrição 

015 Médico Psiquiatra 
06 
+ 

CR 
1 20 

R$ 60,00/ 
hora 

Curso Superior de 
Medicina e registro no 
CRM 

R$ 72,90 

016 
Médico 
Pneumologista 
Adulto 

01 
+ 

CR 
0 20 R$ 60,00/ 

hora 

Curso Superior de 
Medicina e registro no 
CRM 

R$ 72,90 

017 Médico Socorrista 
18 
+ 

CR 
1 20 R$ 60,00/ 

hora 

Curso Superior de 
Medicina e registro no 
CRM 

R$ 72,90 

018 Médico do Trabalho 
01 
+ 

CR 
0 20 R$ 60,00/ 

hora 

Curso Superior de 
Medicina e registro no 
CRM 

R$ 72,90 

019 Odontólogo 
01 
+ 

CR 
0 20 R$ 40,00/ 

hora 

Curso Superior de 
Odontologia e registro 
no CRO 

R$ 72,90 

020 Professor Adjunto 
50 
+ 

CR 
3 10 R$ 836,52 Licenciatura Plena em 

Pedagogia R$ 72,90 

021 
Professor de 
Educação Básica I - 
PEB I 

50 
+ 

CR 
3 30 R$ 2.144,18 Licenciatura Plena em 

Pedagogia R$ 72,90 

022 Psicólogo 
03 
+ 

CR 
1 30 R$ 2.500,00 

Curso Superior em 
Psicologia e Registro 
no CRP 

R$ 72,90 

023 Telefonista de 
PABX 

01 
+ 

CR 
0 30 R$ 889,00 Ensino Médio 

Completo 
R$ 54,90 

024 Terapeuta 
Ocupacional 

03 
+ 

CR 
1 30 R$ 2.500,00 

Curso Superior em 
Terapia Ocupacional e 
Registro no CREFITO 

R$ 72,90 

025 Topógrafo 
01 
+ 

CR 
0 40 R$ 1.200,00 

Curso Técnico em 
Agrimensura ou 
Topografia, com 
Registro no CREA 

R$ 58,90 

*O Cadastro de Reserva é limitado a 40 (quarenta) vezes o número de vagas. Para os cargos de Professores 10 (dez) vezes o numero de 
vagas. A reserva de vagas para deficientes ocorrerá de acordo com normas deste Edital e legislação vigente.  
** Para os cargos de médico pode existir gratificação por produtividade de até 40% do salário referido, conforme lei 296/2013.  
 
 

CAPÍTULO II 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

2. O Concurso Público destina-se ao provimento dos cargos, atualmente vagos, dos que vagarem ou forem 

criados dentro do prazo de validade de 2 anos, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Prefeitura 

Municipal de Taboão da Serra bem como para cadastro de reserva desta Prefeitura.   

2.1 A descrição sumária dos cargos encontra-se no anexo II, deste Edital. 
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CAPÍTULO III 

DO LOCAL DE TRABALHO 

 

3. Os candidatos concorrerão às vagas a serem preenchidas nas unidades de serviço da Prefeitura no 

Município de Taboão da Serra e em horários a serem determinados pela Administração. 

 

CAPÍTULO IV 

DAS INSCRIÇÕES 

 

4. As inscrições poderão ser efetuadas, no período das 10h00 de 13 de novembro de 2013 as 22h00 de 13 de 

dezembro de 2013, exclusivamente pela Internet, através do endereço eletrônico www.zambini.org.br.  

4.1 O candidato deverá seguir as instruções, conforme a seguir: 

a) acessar o site www.zambini.org.br;  

b) localizar, no site, o “link” correlato a Prefeitura Municipal de Taboão da Serra; 

c) ler atentamente o Edital e preencher corretamente a ficha de inscrição nos moldes previstos neste Edital;  

d) imprimir a confirmação de sua inscrição, bem como, o boleto bancário; e 

e) efetuar o pagamento da taxa de inscrição; 

4.1.2 O pagamento do respectivo boleto poderá ser realizado por meio de Internet Banking, em qualquer  

agência bancária ou caixa eletrônico com cartão de débito, exclusivamente, até a data de seu 

vencimento. 

4.1.3 O Pagamento do boleto bancário NÃO poderá ser efetuado em Casas Lotéricas, Correios, 

Supermercados, Farmácias ou realizado via depósito em caixa eletrônico. 

4.2 A inscrição do candidato implicará no conhecimento e tácita aceitação das normas e condições estabelecidas 

neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento. 

4.3 Objetivando evitar ônus desnecessário, o candidato deverá orientar-se no sentido de recolher o valor da 

inscrição somente após tomar conhecimento de todos os requisitos exigidos para o Concurso. 

4.4 As inscrições somente serão confirmadas após a comprovação do pagamento da respectiva taxa, 

apresentada no boleto gerado pelo candidato.  

4.5 As importâncias recolhidas no ato da inscrição, a título de ressarcimento de despesas com material e 

serviços, em hipótese alguma serão devolvidas aos candidatos, seja qual for o motivo alegado, não cabendo 

nenhum tipo de recurso.  

4.6 O Pagamento da taxa de inscrição deverá, preferencialmente, ser efetuado em espécie (dinheiro) ou 

pagamento eletrônico. A confirmação das inscrições realizadas em cheque ficará aguardando a confirmação 

bancária respectiva. Caso o cheque não seja compensado, por qualquer motivo, a inscrição será considerada 

nula.  

4.7 O pagamento da taxa de inscrição pelo candidato implica aceitação tácita das condições exigidas para a 

inscrição no cargo pretendido e submetimento às normas expressas neste Edital.  

4.8 O candidato poderá inscrever-se em apenas um dos Cargos previstos neste Edital, sob pena de ser 

considerada apenas a última inscrição válida.  

http://www.zambini.org.br/
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4.9 O Instituto Zambini e a Prefeitura Municipal de Taboão da Serra não se responsabilizam pelas solicitações de 

inscrições via internet não recebidas por fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados.  

4.10 Efetuada a inscrição, não será permitida alteração ou troca do cargo apontado na ficha de inscrição, 

bem como não haverá, em hipótese alguma, devolução da taxa recolhida 

4.11. São condições para inscrever-se: 

4.11.1 ser brasileiro ou gozar das prerrogativas previstas no artigo 12 da Constituição Federal;  

4.11.2 encontrar-se no pleno exercício de seus direitos civis e políticos;  

4.11.3 não ter sido condenado por indisciplina administrativa grave ou ter sido demitido a bem do serviço público 

de órgão público de âmbito federal, estadual ou municipal;  

4.11.4 ter, à data de encerramento das inscrições, idade mínima de 18 (dezoito) anos;  

4.11.5 não possuir antecedentes criminais; 

4.11.6 estar quite com as obrigações militares (somente candidatos do sexo masculino); 

4.11.7 conhecer e cumprir as exigências contidas neste Edital.  

4.12 Não serão aceitas inscrições por via postal, e-mail, fac-símile, condicional e/ou extemporânea.  

4.13 Verificado, a qualquer tempo, o recebimento da inscrição que não atenda a todos os requisitos fixados, a 

mesma será cancelada.  

4.14 Será publicada na Imprensa Oficial do Município a convocação dos candidatos para as provas 

objetivas indicando local, data e horário de sua realização. A convocação poderá ser verificada, também, 

pela Internet através do site www.zambini.org.br.  

4.15 O Instituto Zambini enviará Comunicados Informativos Eletrônicos (E-mail) aos candidatos, de acordo com o 

endereço eletrônico declinado na inscrição, não isentando, contudo, a responsabilidade de cada participante do 

certame em acompanhar nos veículos acima descritos a data, o horário e o local de sua prova. 

 

SEÇÃO I 

DA ISENÇÃO DE TAXA  

 

4.17 Não haverá isenção, total ou parcial, do valor da taxa de inscrição, exceto para o candidato que atenda aos 

seguintes requisitos: 

a) estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (Bolsa Família, Fome Zero, 

entre outros), chamado de CadÚnico, de que trata o Decreto n.º 6.135, de 26 de junho de 2007; e 

b) for membro de família de baixa renda, nos termos do decreto supracitado. 

4.17.1 O candidato que desejar isenção de pagamento da taxa de inscrição neste concurso público deverá fazê-

lo por meio de requerimento, clicando na opção "ISENÇÃO DE TAXA", no endereço 

eletrônico www.zambini.org.br no período de 14 e 15 de novembro de 2013 e por fim imprimir a solicitação de 

isenção da taxa de inscrição.  

4.17.2 O candidato deverá informar obrigatoriamente, o Número de Identificação Social (NIS) atribuído pelo 

CadÚnico e declarando que atende às condições estabelecidas no subitem a e b do item 4.17, desta Seção. 

4.17.3 O candidato deverá encaminhar documentação exclusivamente por SEDEX ao Instituto Zambini, na Av. 

Fagundes Filho, 141 – c.j.  43 - Edifício Denver - 4° andar – São Judas, CEP 04304 - 010 - São Paulo/SP, no 

http://www.zambini.org.br/
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período de até 18 de novembro de 2013, indicando no envelope "Ref: Isenção de Taxa - PMTS 03/2013 – 

“Nome do Cargo (função)”, os documentos relacionados abaixo: 

a) a solicitação de isenção da taxa de inscrição conforme o item 4.17.1 deste Capítulo. 

b) a cópia (autenticada) do cartão emitido pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome 

ou com documento que comprove o cadastro do candidato no CADÚNICO do referido Ministério, com a 

expressa apresentação do NIS - Prefeitura Municipal de Taboão da Serra. 

c) Declaração de Hipossuficiente; e 

d) Cópia do RG. 

4.17.4 O Instituto Zambini verificará a veracidade das informações prestadas pelo candidato no órgão gestor do 

CadÚnico e terá decisão terminativa sobre a concessão, ou não, do benefício. 

4.17.5 Não serão considerados os documentos encaminhados via fax, correio eletrônico, ou ainda fora do prazo 

ou quaisquer outras formas não especificadas neste Edital. 

4.17.6 Os envelopes que não estiverem com data de protocolo dos correios conforme estabelecido no item 

4.17.3 deste Edital serão considerados indeferidos. 

4.17.7 A declaração/documentação falsa sujeitará o candidato às sanções previstas em lei. 

4.17.8 A relação dos requerimentos de isenção deferidos será divulgada a partir do dia 03 de dezembro de 

2013, no endereço eletrônico www.zambini.org.br. 

4.17.9 O candidato que tiver seu requerimento de isenção de taxa indeferido e quiser inscrever-se deverá 

realizar sua inscrição neste concurso público normalmente, conforme procedimentos descritos no item 4.1 e 

seguintes, Capítulo IV, deste Edital, procedendo o pagamento da respectiva taxa até a data estabelecida no 

boleto bancário. 

4.17.10 Não será concedida isenção/redução de pagamento de taxa de inscrição ao candidato que: 

a) omitir informações e/ou torná-las inverídicas; 

b) fraudar e/ou falsificar documentação; 

c) pleitear a isenção, sem atender aos requisitos constantes neste Edital; 

d) não observar os prazos exigidos acima; 

e) não estiver devidamente cadastrado no sistema de isenção de taxa de concurso (SISTAC) da Secretaria 

Nacional de Renda de Cidadania promovido pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, nos 

termos do Decreto Federal n.º 6.593, de 2 de outubro de 2008, somente aplicável aos requerentes dos requisitos 

das alíneas “a” e “b” do item 4.17, desta Seção. 

4.17.11 Poderá haver recurso contra o indeferimento do requerimento de isenção da taxa de inscrição conforme 

cronograma anexo e o candidato deverá acompanhar todos os atos e prazos pelo site www.zambini.org.br e nas 

publicações da Imprensa Oficial do Município. 

4.17.12 A Prefeitura Municipal de Taboão da Serra e o Instituto Zambini, a qualquer tempo, poderão realizar 

diligências relativas à situação declarada pelo candidato, deferindo ou não o pedido apresentado em 

requerimento. 

 

 

http://www.zambini.org.br/
http://www.zambini.org.br/
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SEÇÃO II 

DOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA 

 

4.18 Os portadores de deficiência que pretendem fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas no inciso 

VIII do artigo 37 da Constituição Federal e pela Lei No 7.853/89 é assegurado o direito de inscrição para as 

funções em Concurso Público, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras.  

4.19. Serão consideradas deficiências somente aquelas conceituadas na medicina especializada, de acordo com 

os padrões mundialmente estabelecidos e que se enquadrem nas categorias descritas no art. 4º do Decreto 

Federal n°. 3.298/99, com redação dada pelo Decreto n°. 5.296, de 2004.  

4.20 - Em obediência ao disposto art. 37, § 1º e 2º do Decreto 3.298 de 20/12/99 que regulamenta a Lei 

7.853/89, ser-lhes-á reservado o percentual de 5% (cinco por cento) das vagas existentes para cada função, 

individualmente, das que vierem a surgir ou que forem criadas no prazo de validade do presente Concurso 

Público.  

4.21 O portador de deficiência, quando da inscrição, deverá no período de 13 de novembro de 2013 a 13 de 

dezembro de 2013, encaminhar por Sedex para o Instituto Zambini, na Avenida Fagundes Filho, 141 Edifício 

Denver - 4° andar - São Judas, CEP 04304-010 - São Paulo/SP, indicando no envelope "Ref: Laudo – PM 

Taboão da Serra Concurso 03/2013" a seguinte documentação:  

a) requerimento com a especificação dos dados pessoais e da deficiência de que é portador, contendo a 

indicação do CARGO PÚBLICO a que está concorrendo no Concurso Público.  

b) laudo médico legível que ateste a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código 

correspondente da Classificação Internacional de Doença (CID), bem como a provável causa da deficiência, 

inclusive para assegurar previsão de adaptação de sua prova. Somente serão aceitos laudos médicos cuja data 

de expedição não seja maior que três meses anteriores à data de publicação deste Edital.  

4.22 O fornecimento do laudo médico é de responsabilidade exclusiva do candidato, podendo não ser 

considerada deferida a inscrição do candidato que não proceder conforme item anterior, sob pena de não ter sua 

necessidade especial atendida. O Instituto Zambini não se responsabiliza por qualquer tipo de extravio que 

impeça a chegada do laudo a seu destino.  

4.23 O laudo médico fornecido terá validade somente para este Concurso Público e não será devolvido, assim 

como não serão fornecidas cópias desse laudo.  

4.24 Somente será considerada a data de protocolo dos correios no período das inscrições.   

4.25 A Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, bem como o Instituto Zambini, não se responsabilizarão 

pela falta, ausência ou preenchimento irregular da ficha de inscrição pela internet. 

4.26 O candidato portador de deficiência visual, que solicitar provas com letras ampliadas, receberá a mesma 

com tamanho de letra correspondente à fonte 24, cabendo ao candidato sua leitura. A marcação das respostas 

no cartão resposta poderá ser feita por Fiscal-Ledor designado especificamente pela Comissão Examinadora.  

4.27 A declaração de deficiência, para efeito de inscrição e realização das provas, não substitui, em hipótese 

alguma, a avaliação para fins de aferição da compatibilidade ou não da deficiência física, que julgará a aptidão 

física e mental necessárias para exercer as atribuições do cargo.  

4.28 O candidato portador de deficiência submeter-se-á, quando convocado, a exame perante comissão 

interdisciplinar credenciada pela Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, que verificará a existência da 
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deficiência declarada na Ficha de Inscrição, bem como de sua compatibilidade com o exercício das atribuições 

do cargo.  

4.29 O candidato portador de deficiência participará deste Concurso Público em igualdade de condições aos 

demais candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, avaliação e critérios de aprovação, horário, data, 

local de aplicação e nota mínima exigida para todos os demais candidatos.  

4.30 O candidato portador de deficiência que necessitar de tempo adicional para realização das provas deverá 

requerê-lo por escrito e justificadamente, quando da sua inscrição.  

4.31 A solicitação de condições diferenciadas será atendida segundo os critérios de viabilidade e de 

razoabilidade.  

4.32 A publicação do resultado final do certame será feita em duas listas, contendo, a primeira, a 

pontuação de todos os candidatos, inclusive a dos portadores de deficiência e a segunda, somente a 

pontuação destes.  

4.33 Não havendo candidatos classificados para as vagas reservadas aos portadores de necessidades 

especiais, estas serão preenchidas pelos demais candidatos classificados.  

4.34 Quando da contratação, serão chamados os candidatos aprovados das duas listas (geral e especial), de 

maneira sequencial e alternada de modo a garantir a reserva de vagas privilegiando na aprovação por mérito da 

lista geral, passando ao primeiro da lista especial e assim sucessivamente, seja qual for o número de chamados, 

aplicando-se sempre a regra do Art. 37, parágrafo 2º e do Decreto 3.298/99. Os candidatos da lista especial 

serão chamados até esgotar-se o percentual da reserva legal, quando então as vagas serão destinadas apenas 

aos candidatos da lista geral. Caso haja apenas uma vaga, esta será preenchida pelo candidato que constar em 

primeiro lugar na lista geral. 

 

SEÇÃO III 

DAS CANDIDATAS LACTANTES 

 

4.35 Fica assegurado às mães lactantes o direito de participarem do concurso, nos critérios e condições 

estabelecidas pelos artigos 227 da Constituição Federal, artigo 4º da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do 

Adolescente) e artigos 1º e 2º da Lei nº 10.048/2000.  

4.36 A candidata que seja mãe lactante deverá indicar esta condição na respectiva ficha de inscrição, para a 

adoção das providências necessárias pela Comissão do Concurso.  

4.37 As mães poderão retirar-se, temporariamente, das salas / locais onde estarão sendo realizadas as provas, 

para atendimento aos seus bebês em sala especial a ser reservada pela Comissão do Concurso.  

4.38 Poderá haver compensação do tempo de amamentação em favor da candidata. 

4.39 Para a amamentação, o bebê deverá permanecer no ambiente a ser determinado pela coordenação local 

do Concurso.  

4.40 O bebê deverá estar acompanhado somente de um adulto responsável por sua guarda (familiar ou terceiro 

indicado pela candidata), e a permanência temporária desse adulto, em local apropriado, será autorizada pela 

Coordenação do Concurso.  

4.41 A candidata, durante o período de amamentação, será acompanhada de “fiscal” do Instituto Zambini que 

garantirá que sua conduta esteja de acordo com os termos e condições deste Edital. 
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CAPÍTULO V 

DA PROVA OBJETIVA 

SEÇÃO I – DA ESTRUTURA DAS PROVAS 

 

5. A prova objetiva para os cargos de Desenhista, Telefonista de PABX e Topógrafo serão compostas da 

seguinte forma: 

Área de Conhecimento Número de Testes Peso Pontuação 

Língua Portuguesa  10 1 10,00 
Matemática 10 1 10,00 
Conhecimentos Específicos 20 2 40,00 

 
5.1 A prova objetiva será realizada em etapa única de 03 (três) horas de duração, incluído o tempo para 

preenchimento da folha de resposta.  

5.2 A prova objetiva terá 40 (quarenta) testes de múltipla escolha, com 4 (quatro) alternativas precedidas das 

letras a, b, c, d, sendo 10 (dez) testes de Língua  Portuguesa – (peso 1), 10 (dez) testes de Matemática – (peso 

1) e 20 (vinte) testes de Conhecimentos Específicos - (peso 2).  

5.3 A prova objetiva terá pontuação total de 60 (sessenta) pontos. 

5.4 A prova objetiva para os cargos de Assistente Social, Contador, Enfermeiro, Engenheiro (Obras 

Públicas), Farmacêutico Bioquímico, Fisioterapeuta, Odontólogo, Psicólogo e Terapeuta Ocupacional 

serão compostas da seguinte forma: 

Área de Conhecimento Número de Testes Peso Pontuação 

Língua Portuguesa  10 1 10,00 
Matemática 10 1 10,00 
Conhecimentos Específicos 20 2 40,00 

 

5.5 A prova objetiva será realizada em etapa única de 03 (três) horas de duração, incluído o tempo para 

preenchimento da folha de resposta.  

5.6 A prova objetiva terá 40 (quarenta) testes de múltipla escolha, com 4 (quatro) alternativas precedidas das 

letras a, b, c, d, sendo 10 (dez) testes de Língua  Portuguesa – (peso 1), 10 (dez) testes de Matemática – (peso 

1) e 20 (vinte) testes de Conhecimentos Específicos - (peso 2).  

5.7 A prova objetiva terá pontuação total de 60 (sessenta) pontos. 

5.8 A prova objetiva para os cargos de Médicos (todas as especialidades) serão compostas da seguinte 

forma: 

Área de Conhecimento Número de Testes Peso Pontuação 

Conhecimentos Gerais na área Médica e 
SUS 10 1 10,00 

Conhecimentos Específicos 10 2 20,00 
 

5.9 A prova objetiva será realizada em etapa única de 02 (duas) horas de duração, incluído o tempo para 

preenchimento da folha de resposta.  
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5.10 A prova objetiva terá 20 (vinte) testes de múltipla escolha, com 4 (quatro) alternativas precedidas das letras 

a, b, c, d, sendo 10 (dez) testes de Conhecimentos Gerais na área Médica e SUS– (peso 1) e 10 (dez) testes de 

Conhecimentos Específicos - (peso 2).  

5.11 A prova objetiva terá pontuação total de 30 (trinta) pontos. 

5.12 A prova objetiva para os cargos de Professor Adjunto e Professor de Educação Básica I - PEB I serão 

compostas da seguinte forma: 

Área de Conhecimento Número de Testes Peso Pontuação 

Língua Portuguesa 10 1 10,00 
Legislação sobre Educação 10 1 10,00 
Conhecimentos Específicos 20 2 40,00 

 

5.13 A prova objetiva será realizada em etapa única de 03 (três) horas de duração, incluído o tempo para 

preenchimento da folha de resposta.  

5.14 A prova objetiva terá 40 (quarenta) testes de múltipla escolha, com 4 (quatro) alternativas precedidas das 

letras a, b, c, d, sendo 10 (dez) testes de Língua Portuguesa – (peso 1), 10 (dez) testes de Legislação sobre 

Educação - (peso 1) e 20 (vinte) testes de Conhecimentos Específicos (peso 2).  

5.15 A prova objetiva terá pontuação total de 60 (sessenta) pontos. 

 

SEÇÃO II 

DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS 

 

5.16 As provas objetivas serão aplicadas no município de Taboão da Serra, em datas, locais e horários a serem 

divulgados oportunamente. O candidato deve acompanhar a Convocação no Diário Oficial do Município e 

através do site: www.zambini.org.br. 

5.17 Caso o número de candidatos para prestar as provas exceda a oferta de lugares existentes nos 

estabelecimentos de ensino disponíveis na cidade de Taboão da Serra, ou os mesmos não estiverem 

disponíveis por qualquer motivo, o Instituto Zambini se reserva o direito de alocá-los em cidades próximas para 

aplicação das provas, não assumindo, entretanto, qualquer responsabilidade quanto ao transporte e alojamento 

desses candidatos.  

5.18 Somente será admitido na sala de provas o candidato que estiver munido de Cédula de Identidade 

expedida pela Secretaria de Segurança Pública, ou Carteira de Trabalho e Previdência Social, ou Carteira 

Nacional de Habilitação com fotografia, ou Carteira expedida por Órgãos ou Conselho de Classe, que na forma 

da Lei, valem como instrumento de identidade. Será exigida a apresentação do documento ORIGINAL, não 

sendo aceitas cópias, ainda que autenticadas. Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de modo a 

permitir, com clareza, a identificação do candidato. Não serão aceitos protocolos, documentos com fotos antigas 

ou quaisquer outros documentos diferentes dos acima estabelecidos.  

5.19 Não haverá aplicação de provas fora dos locais preestabelecidos e não haverá Segunda Chamada ou 

repetição de provas, seja qual for o motivo alegado para a ausência ou retardamento do candidato, implicando 

na sua exclusão do Concurso Público.  

5.20 O candidato será submetido a exame biométrico (Coleta de Digital). 

http://www.zambini.org.br/
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5.21 O candidato deverá comparecer ao local designado munido de caneta esferográfica azul ou preta.  

5.22 O candidato deverá assinalar apenas uma alternativa para cada questão na folha de resposta, com caneta 

esferográfica de tinta azul ou preta, responsabilizando-se por quaisquer rasuras que provocar. Será fornecida 

apenas uma folha de resposta para cada candidato, não havendo substituição em caso de rasura ou anotação 

inadequada. 

5.23 Será excluído do Concurso Público o candidato que: se apresentar após o horário estabelecido; não 

comparecer nas provas, seja qual for o motivo alegado; não apresentar um dos documentos exigidos no item 

5.18. deste capítulo; não realizar o exame biométrico; se ausentar da sala de prova sem o acompanhamento do 

fiscal, ou antes de decorrida 01 (uma) hora e 30 (trinta) minutos de duração da prova; for surpreendido durante a 

realização das provas em comunicação com outras pessoas, bem como utilizando-se de calculadoras, de livros, 

notas ou impressos não permitidos; estiver portando ou fazendo uso de qualquer tipo de equipamento eletrônico 

de comunicação; lançar mão de meios ilícitos para a execução da prova; ofender, agredir ou constranger 

qualquer membro da organização do Concurso, candidatos ou auxiliares; atrapalhar, impedir ou dificultar o bom 

andamento dos trabalhos; recusar injustificadamente a testemunhar atos solenes de abertura ou fechamento de 

envelopes confidenciais.   

5.24 O candidato do Concurso Público possui o direito de ficar com seu respectivo caderno de prova e de anotar 

suas respostas para depois conferi-las com o gabarito oficial. 

 

SEÇÃO III 

DA PROVA DE TÍTULOS 

(SOMENTE PARA PROFESSOR ADJUNTO E PEB I) 

 

5.25. Durante o período de inscrição deste Concurso Público, os candidatos aos cargos de Professor Adjunto e 

PEB I que possuírem títulos conforme a Tabela III desta Seção e que desejarem computar a respectiva 

pontuação à sua nota da Prova Objetiva, deverão proceder como se segue abaixo: 

5.25.1. Concorrerão à contagem de pontos por Títulos somente os candidatos aos cargos de Professor Adjunto e 

PEB I, que obtiverem pontuação maior ou igual a 50% (cinquenta por cento) da nota total da Prova Objetiva.  

5.25.1.1. Serão considerados Títulos somente os constantes na Tabela III, limitada a pontuação total da Prova 

de Títulos ao valor máximo de 10 pontos. 

 
TABELA III - DA PONTUAÇÃO DE TÍTULOS 

 

TÍTULOS 
VALOR 

UNITÁRIO 
(pontos) 

VALOR 
MÁXIMO 
(pontos) 

COMPROVANTES 

TÍTULO DE DOUTURADO CONCLUÍDO, EM UMA DAS 
SEGUINTES LINHAS DE PESQUISA: Cultura, Organização 
e Educação, Didática, Teorias de Ensino e Práticas 
Escolares, Educação Especial, Ensino de Ciências e 
Matemática, Estado, Sociedade e Educação, Filosofia e 
Educação, História da Educação e Historiografia, Linguagem 
e Educação, Psicologia e Educação, Sociologia da 

10,0 10,0 

Diploma devidamente 
registrado ou da 
declaração / certificado 
de conclusão de curso, 
devendo este(s) 
comprovante(s) 
estar(em) 
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Educação, Educação Física e Educação Artística. acompanhado(s) do 
seu(s) respectivo(s) 
Histórico(s) Escolar(s) 
e grade(s) das 
matérias. 

TÍTULO DE MESTRADO STRICTO SENSU CONCLUÍDO, 
EM UMA DAS SEGUINTES LINHAS DE PESQUISA: 
Cultura, Organização e Educação, Didática, Teorias de 
Ensino e Práticas Escolares, Educação Especial, Ensino de 
Ciências e Matemática, Estado, Sociedade e Educação, 
Filosofia e Educação, História da Educação e Historiografia, 
Linguagem e Educação, Psicologia e Educação, Sociologia 
da Educação, Educação Física e Educação Artística. 

5,0 10,0 

 
5.25.2. Na somatória dos Títulos de cada candidato, os pontos excedentes serão desprezados.  

5.25.3. Não será computado como Título o curso que se constituir pré-requisito para a inscrição no concurso, 

bem como títulos de Pós-Graduação Latu Sensu.  

5.25.4. O candidato que pretender apresentar títulos deverá proceder da seguinte forma:  

5.25.4.1. Imprimir uma via do Requerimento de Títulos, disponível no site www.zambini.org.br e preenchê-lo 

manualmente;  

5.25.4.2. Juntar cópia(s) autenticada(s) do(s) Título(s) e do seu(s) respectivo(s) Histórico(s) Escolar(s) e grade(s) 

das matérias;  

5.25.4.3. Acondicionar a documentação informada nesta Seção em envelope identificado com nome, número de 

inscrição e cargo escolhido e enviá-lo no período de  13 de novembro de 2013 a 13 de dezembro de 2013, 

impreterivelmente, por meio de Sedex para o Instituto Zambini, na Avenida Fagundes Filho, 141 - Cj. 43 Edifício 

Denver - 4° andar - São Judas, CEP 04304-000 - São Paulo/SP, indicando no envelope "Ref: Títulos PMTS CP 

03/2013".  

5.25.4.4. O INSTITUTO ZAMBINI não se responsabiliza pelo atraso do recebimento dos títulos em razão de 

greve no sistema postal brasileiro (ECT - Empresa de Correios e Telégrafos), devendo, nesse caso, o candidato 

providenciar a entrega pessoalmente ou através de portador, no endereço exposto no item acima.  

5.25.4.4.1. Ainda em caso de greve do sistema postal brasileiro, serão desconsiderados todo e qualquer título 

entregue de modo diverso ao estabelecido no item 5.25.4.3 ou de maneira extemporânea.  

5.25.5. Não serão computados os pontos provenientes de Títulos apresentados fora do prazo e da forma 

determinada, conforme disposto no item 5.25.4 e seguintes.  

5.25.5.1. Não serão aceitos envelopes que estiverem sujos, engordurados, rasgados, incompletos, sem a 

identificação externa ou a via de protocolo do Requerimento de Títulos.  

5.25.6. Não serão computados os pontos provenientes de Títulos que não estejam especificados na Tabela III.  

5.25.7. Somente serão analisados os títulos dos candidatos habilitados na prova objetiva nos termos do item 

5.25.1 deste Edital.  

5.25.8. Os Títulos que trata a Tabela III deverão ser apresentados em 01 (uma) cópia reprográfica, autenticada 

em cartório, acompanhados dos Históricos Escolares e Grades de Matérias,com a requisição devidamente 

preenchida, conforme Requerimento de Títulos disponível no site www.zambini.org.br.  

5.25.8.1. Não serão aceitos protocolos dos referidos cursos.  

5.25.9. Os diplomas ou certificados/certidões de conclusão dos cursos, acompanhados do Histórico Escolar com 

data da colação de grau e grades de matérias, deverão ser expedidos por Instituição Oficial, ou reconhecida e 

conter o carimbo e identificação da instituição e do responsável pela expedição do documento. 
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CAPÍTULO VI 

DO JULGAMENTO DAS PROVAS 

 

6.0 A nota da prova objetiva será calculada conforme a somatória simples dos acertos efetuados pelo candidato.  

6.1 Serão considerados habilitados na prova objetiva (múltipla escolha) os candidatos que obtiverem nota igual 

ou maior a 50% da pontuação total da prova objetiva.   

 

CAPÍTULO VII 

DA CLASSIFICAÇÃO FINAL 

 

7.0 Os candidatos habilitados serão classificados por ordem decrescente do total de pontos obtidos, em listas de 

classificação.  

7.1 Após a somatória simples dos pontos será obtida a nota final do candidato. 

7.1.1 A nota final dos candidatos aos cargos de Professor Adjunto e PEB I será composta pela somatória 

simples da nota da prova objetiva e da nota da prova de títulos, observados os itens 5.12 e 5.25 deste Edital. 

7.2 Na hipótese de igualdade de pontos, aos cargos de Assistente Social, Contador, Desenhista, Enfermeiro, 

Engenheiro (Obras Públicas), Farmacêutico Bioquímico, Fisioterapeuta, Odontólogo, Psicólogo, 

Telefonista de PABX, Terapeuta Ocupacional e Topógrafo terá preferência, sucessivamente o candidato que:  

a) com idade igual ou superior a 60 anos, tiver a idade mais elevada, nos termos da Lei Federal nº 10.741/03;  

b) obtiver maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa;  

c) obtiver maior pontuação nas questões de Conhecimentos Gerais e Atualidades; 

d) obtiver maior pontuação nas questões de Matemática;  

e) persistindo o empate, terá preferência o candidato de mais idade.  

7.3. Na hipótese de igualdade de pontos, aos cargos de Médico (todas as especialidades) terá preferência, 

sucessivamente o candidato que:  

a) com idade igual ou superior a 60 anos, tiver a idade mais elevada, nos termos da Lei Federal nº 10.741/03;  

b) obtiver maior pontuação nas questões de Conhecimentos Específicos;  

c) obtiver maior pontuação nas questões de Conhecimentos Gerais e SUS; 

d) persistindo o empate, terá preferência o candidato de mais idade. 

7.4. Na hipótese de igualdade de pontos, aos cargos de Professor Adjunto e Professor de Educação Básica I 

- PEB I terá preferência, sucessivamente o candidato que:  

a) com idade igual ou superior a 60 anos, tiver a idade mais elevada, nos termos da Lei Federal nº 10.741/03;  

b) obtiver maior pontuação nas questões de Conhecimentos Específicos; 

c) obtiver maior pontuação nas questões de Legislação sobre Educação;  

d) obtiver maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa;  

e) persistindo o empate, terá preferência o candidato de mais idade.  

 

CAPÍTULO VIII 

DOS RECURSOS 
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8. O prazo para interposição de recursos será de 2 (dois) dias da publicação dos respectivos resultados, tendo 

como termo inicial o 1º (primeiro) dia útil subsequente.  

8.1 Os recursos do Concurso Público deverão ser dirigidos, exclusivamente por Sedex para o Instituto Zambini, 

na Avenida Fagundes Filho, 141 Edifício Denver - 4° andar - São Judas, CEP 04304-010 - São Paulo/SP, 

indicando no envelope "Ref: Recurso – PM Taboão da Serra Concurso 03/2013".  

8.2 O recurso deverá estar fundamentado, devendo nele constar o nome do candidato, número de inscrição e 

endereço para correspondência, bem como, no caso de o recurso ir contra o gabarito oficial, da indicação de 

bibliografia utilizada para a contestação, além da oposição da solução reivindicada.  

8.3 O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito. Recurso inconsistente ou intempestivo 

será preliminarmente indeferido.   

8.4 Se do exame de recursos resultar anulação de item integrante de prova, a pontuação correspondente a esse 

item será atribuída a todos os candidatos, independentemente de terem recorrido ou não.  

8.5 Não serão encaminhadas respostas individuais aos candidatos.  

8.6 Não será aceito recurso via fax, via correio eletrônico, via site ou, ainda, fora da forma e do prazo estipulados 

neste Edital.  

8.7 Os envelopes que não estiverem com data de protocolo dos correios serão considerados indeferidos. 

8.8 Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão de recursos ou recurso de gabarito oficial definitivo, 

bem como recurso contra o resultado final.  

8.9 Recursos cujo teor desrespeite a banca serão preliminarmente indeferidos. 

 

CAPÍTULO IX 

DO EXAME ADMISSIONAL 

 

9. Aos candidatos aprovados no certame será realizado Exame Admissional de caráter eliminatório, conforme as 

determinações da NR-7, quando da convocação para a nomeação e posterior posse. 

9.1 Serão eliminados do certame os candidatos que apresentarem doenças ou lesões pré-existentes 

incompatíveis com o exercício pleno da função-atividade (cargo). 

9.2 São consideradas doenças incompatíveis com o exercício pleno da função-atividade (cargo) todas aquelas 

alterações físicas ou psicológicas capazes de justificar o afastamento do trabalho por doença ocupacional. 

9.3 O Exame Admissional será realizado obrigatoriamente por Médico do Trabalho. Eliminado, o candidato  

poderá, no prazo de 3 (três) dias após o recebimento do Atestado de Saúde Ocupacional, impetrar recurso 

administrativo, desde que acompanhado de laudo pericial de Médico do Trabalho e exames clínicos que atestem 

a cura ou a inexistência da doença ou lesão diagnosticada. 

 

CAPÍTULO X 

DA NOMEAÇÃO 

 

10. A Contratação obedecerá à estrita ordem de classificação dos candidatos, de acordo com a necessidade da 

Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, sendo chamado o número de candidatos aprovados, dentro do limite 
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das vagas ofertadas, de maneira que, os demais candidatos habilitados serão encaminhados para o cadastro de 

reserva. 

10.1 Desde que considerados aptos na verificação dos resultados exigidos para participação no Concurso 

Público e para exercer o cargo, bem como em inspeção de saúde, a ser realizada por Médicos, os candidatos 

considerados aptos tomarão posse do cargo, sem prejuízo do disposto a seguir.  

10.2. O candidato que, por qualquer motivo, não entregar a documentação necessária a ser solicitada pela 

prefeitura municipal e não entrar em exercício no prazo determinado pela Lei Municipal nº 018/94, Cap. VI art. 18 

e art 19, perderá o direito à vaga.   

10.3. Os documentos a serem apresentados na nomeação são os discriminados a seguir: 

10.3.1. Cédula de identidade – RG; 

10.3.2. CPF/MF;                                                                                                                           

10.3.3. Comprovante de endereço atual; 

10.3.4. Certidão de casamento (ou averbação de divórcio, certidão de nascimento, etc.); 

10.3.5. Certidão de nascimento dos filhos menores de 18 anos; 

10.3.6. Carteira de trabalho frente e verso, onde consta número, série e assinatura; 

10.3.7. Carteira de trabalho onde consta a data do 1º emprego registrado; 

10.3.8. Titulo de eleitor e comprovante da última votação ou justificativa; 

10.3.9. PIS / PASEP; 

10.3.10. Atestado original de antecedentes criminais, disponível para emissão no 

http://www2.policiacivil.sp.gov.br ou Poupatempo; 

10.3.11. Carteira de Reservista; 

10.3.12. 01 (uma) foto 3x4 original; 

10.3.13. Declaração de bens; 

10.3.14. Laudo de deficiência, se for o caso; 

10.3.15. Carteira de Vacinação, para os cargos que se fizer necessário; 

10.3.16. Diploma (cópia autenticada); certificado de conclusão (em papel timbrado com firma reconhecida da 

assinatura do Reitor e/ou outro responsável pela unidade de ensino) ou Histórico escolar (cópia autenticada), 

para o cargo que se fizer necessário; 

10.3.17. Cópia autenticada do Registro no conselho regional, para o cargo que se fizer necessário; e 

10.3.18. Outras certidões e documentos que a PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA, julgar 

necessários. 

 

CAPÍTULO XI 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

11. A inscrição do candidato importa no conhecimento das presentes instruções e na aceitação tácita das 

condições do Concurso Público, tais como se acham estabelecidas neste Edital e nas normas legais pertinentes.  

11.1 Todas as convocações e avisos serão publicados no Diário Oficial do Município e no site 

www.zambini.org.br.  

11.2. A aprovação dos candidatos no presente Concurso Público não cria direito à nomeação/contratação.  

http://www2.policiacivil.sp.gov.br/
http://www.zambini.org.br/
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11.3 Não será fornecido ao candidato qualquer documento comprobatório de classificação no Concurso Público, 

valendo, para esse fim, a homologação publicada pelo Diário Oficial do Município e no site www.zambini.org.br.   

11.4 Os candidatos aprovados no Concurso Público devem manter seu endereço atualizado, junto ao Instituto 

Zambini até a homologação do Certame e após, junto à Prefeitura responsabilizando-se por eventuais 

comunicações de mudanças de endereço.  

11.5 O Cadastro de Reserva é limitado a 40 (quarenta) vezes o número de vagas. Para os cargos de 

Professores 10 (dez) vezes o numero de vagas. A reserva de vagas para deficientes ocorrerá de acordo com 

normas deste Edital e legislação vigente.  

11.6 A inexatidão das afirmativas e/ou irregularidades nos documentos, mesmo que verificadas a qualquer 

tempo, em especial por ocasião da nomeação/contratação, acarretarão a nulidade da inscrição com todas as 

decorrências, sem prejuízo das demais medidas de ordem administrativa, civil ou criminal.  

11.7 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 a 

prova correspondente, circunstância que será mencionada em Edital ou aviso a ser publicado.  

11.8 Caberá ao Prefeito Municipal, a homologação dos resultados do Concurso Público.  

11.9 O prazo de validade do Concurso Público será de 2 (dois) anos, contado da data de homologação dos 

resultados, prorrogável por igual período, a critério da Prefeitura.  

11.10 Os casos omissos serão analisados pela Comissão do Concurso Público da Prefeitura do Município de 

Taboão da Serra.  

 

Taboão da Serra, 08 de novembro de 2013. 

Prefeitura Municipal de Taboão da Serra 

 

 

ANEXO I 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

1. Aos cargos de: Desenhista, Telefonista de PABX e Topógrafo: 

Área de Conhecimento Matéria 

Língua Portuguesa  

Interpretação de texto. Acentuação gráfica. Crase. Pontuação. Ortografia. Concordância 

nominal e verbal. Regência nominal e verbal. Pronomes: emprego, forma de tratamento e 

colocação. Termos integrantes da oração: objeto direto e indireto, agente da passiva e 

complemento nominal. Significação das palavras: sinônimos, antônimos. Sentido próprio e 

figurado das palavras. Emprego de tempos e modos verbais. Emprego das classes de 

palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção 

(classificação e sentido que imprimem às relações entre as orações).  

Matemática 

Operações com números reais. Grandezas (comprimento, massa, tempo, área, volume e 

capacidade) e respectivas unidades de medida. Razão e Proporção: porcentagem, grandezas 

diretamente e inversamente proporcionais (regra de três simples). Noções de: dúzia, arroba, 

metade, dobro, triplo, um quarto ou quarta parte, um terço ou terça parte. Sistema Monetário 

Nacional – Real. Perímetro e área de quadrado e retângulo. Juros simples e compostos. 

Equação de 1º e 2º graus. Progressões aritméticas e geométricas. Resolução de situações-

problema. Conceitos básicos de geometria. Análise combinatória. 

http://www.zambini.org.br/
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Desenhista 
Conhecimentos Específicos 

Conservação do meio ambiente; Levantamento estatístico de dados e/ou aplicação de 

instrumentos de medição; Medidas de dimensão e volume (Métrica e Inglesa); Conceitos de 

construção e manutenção de obras civis; Características técnicas e funcionais da obra; 

Elaboração, emissão e interpretação de relatórios; Autocad; Normas da ABNT (Associação 

Brasileira de Normas Técnicas) referentes a desenho técnico; Elaboração e interpretação de 

plantas baixas; Execução de desenhos de projetos de obras públicas; Elaboração de 

desenhos de plantas do município, com detalhamento de dados e de mapas e gráficos, 

Código Brasileiro de Trânsito; Noções básicas de Arquitetura e Urbanismo; Interpretação de 

Planta baixa; Lei Complementar n.° 181/09 (Código de Obras e Edificações do Município de 

Taboão da Serra). 

Telefonista de PABX 
Conhecimentos Específicos 

O atendimento telefônico; Ligações nacionais; ligações internacionais; Técnicas para o uso 

adequado do telefone; Chamadas pessoais; A seleção de telefonemas; formas de tratamento. 

Organização do Trabalho; Sistemas Telefônicos; Chamadas Telefônicas em geral; Como 

efetuar ligações; Cortesia ao atendimento ao Munícipe. 

Referência Bibliográfica obrigatória: 

COMERLATTO, Tadeu. Atendimento ao Público: Alta Performance. Editora Perfil Brasileiro. 

Santa Catarina, 2010. 

Topógrafo 
Conhecimentos Específicos 

Exploração para estudos e projetos. Curvas circulares, espirais e parabólicas: cálculo e 

locação. Levantamento por estadimetria. Cálculo e locação de perímetro. Levantamento 

cadastral. Operações lineares e angulares. Cálculos de coordenadas. Leitura de plantas e 

perfis. Escalas. Planímetro. Curvas e níveis. Divisão de terra. Avaliação de superfícies.  

 

2. Aos cargos de: Assistente Social, Contador, Enfermeiro, Engenheiro (Obras Públicas), Farmacêutico 

Bioquímico, Fisioterapeuta, Odontólogo, Psicólogo e Terapeuta Ocupacional: 

Língua Portuguesa  

Interpretação de texto. Acentuação gráfica. Crase. Pontuação. Ortografia. Concordância 

nominal e verbal. Regência nominal e verbal. Pronomes: emprego, forma de tratamento e 

colocação. Termos integrantes da oração: objeto direto e indireto, agente da passiva e 

complemento nominal. Significação das palavras: sinônimos, antônimos. Sentido próprio e 

figurado das palavras. Emprego de tempos e modos verbais. Emprego das classes de 

palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção 

(classificação e sentido que imprimem às relações entre as orações). 

Matemática 

Operações com números reais. Grandezas (comprimento, massa, tempo, área, volume e 

capacidade) e respectivas unidades de medida. Razão e Proporção: porcentagem, grandezas 

diretamente e inversamente proporcionais (regra de três simples). Noções de: dúzia, arroba, 

metade, dobro, triplo, um quarto ou quarta parte, um terço ou terça parte. Sistema Monetário 

Nacional – Real. Perímetro e área de quadrado e retângulo. Juros simples e compostos. 

Equação de 1º e 2º graus. Progressões aritméticas e geométricas. Resolução de situações-

problema. Conceitos básicos de geometria. Análise combinatória. 

Assistente Social 
Conhecimentos Específicos 

Constituição Federal, Estadual - artigos relacionados à família, infância e adolescência. 

Noções de Direito: família e sucessões. Metodologia do Serviço Social. Ética Profissional. 

Política Social e Serviço Social. Serviço Social e Família. Serviço Social e 

interdisciplinaridade. Conhecimento detalhado sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente - 

ECA (Lei n.o 8.069, de 13 de julho de 1990), abrangendo: linhas de ação, diretrizes e 

entidades. Medidas de proteção à criança e ao adolescente. Da prática de ato infracional. Das 

medidas pertinentes ao pai ou responsável. Do Conselho Tutelar: estrutura, atribuições, 

competência e conselheiros. Do acesso à justiça da infância e da juventude. Dos crimes e das 

infrações administrativas praticados contra a criança e o adolescente. Disposições finais e 

transitórias. Conselho detalhado sobre a Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS (Lei 

Federal n.o 8.742, de 7 de dezembro de 1993). Das definições e dos objetivos. Dos princípios 

e das diretrizes. Da organização e da gestão. Dos benefícios, dos serviços, dos programas e 

dos projetos de assistência social. Do financiamento da assistência social. Das disposições 

gerais e transitórias. Políticas de Saúde no Brasil - SUS com ênfase na Atenção Básica. 

Contador Legislação Específica e Ética Profissional. Legislação profissional: a regulamentação 
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Conhecimentos Específicos profissional do Contabilista: o Decreto-Lei no 9.295/46. Regulamento de Procedimentos 

Processuais dos Conselhos de Contabilidade, que dispõe sobre os processos administrativos 

de fiscalização e dá outras providências aprovado pela Resolução CFC no 1.249/09. 

Regulamento Geral dos Conselhos de Contabilidade, aprovado pela Resolução CFC no 

960/03. Código de Ética Profissional do Contabilista, Resolução CFC no 803/96. 1.5. As 

prerrogativas profissionais na Resolução CFC no 560/83. Contabilidade Geral. Princípios 

Fundamentais da Contabilidade e Normas Brasileiras de Contabilidade aprovado pela 

Resolução CFC no 750/1993. Lei n.o 6.404/76 e suas alterações introduzidas pela Lei n.o 

11.638/2007 e pela Lei n.o 11.941/2009 e pronunciamentos do CPC (Comitê de 

Pronunciamentos Contábeis). Conceitos Gerais: finalidades, objeto, campo de aplicação e 

áreas de especialização da contabilidade. Patrimônio: estrutura, configurações, fatos 

contábeis: conceitos, fatos permutativos, modificativos e mistos. A escrituração contábil: 

classificação das contas. A equação patrimonial. O regime de caixa e o de competência. Os 

lançamentos e suas retificações. Demonstrações Financeiras: conceitos, características, 

elaboração e formas de apresentação do Balanço Patrimonial; Demonstração do Resultado 

do Exercício; Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados; Demonstração das 

Mutações do Patrimônio Líquido. Demonstração de Fluxo de Caixa. Demonstração do Valor 

Adicionado e Notas Explicativas. Critérios para o Balanço consolidado. Contabilidade Pública. 

Conceito e campo de aplicação. Princípios Fundamentais da Contabilidade e Normas 

Brasileiras de Contabilidade aprovado pela Resolução CFC no 750/1993 e Resolução CFC no 

1.111/2007. Planos de contas dos órgãos e entidades da administração pública. Balanço e 

Demonstrações exigidas pela Lei no 4.320/64 e NBCT 16 – Normas Brasileiras de 

Contabilidade aplicadas ao Setor público. Orçamento público: elaboração, acompanhamento 

e fiscalização. Créditos adicionais. Receita pública: categorias, fontes, estágios; dívida ativa. 

Despesa pública: categorias, estágios. Tomadas e prestações de contas. Análise das 

Demonstrações Financeiras. Análise Contábil: conceitos gerais, objetivos, limitações, 

clientela, cuidados prévios, preparação dos demonstrativos contábeis para fins de análise. 

Análise vertical estática e dinâmica. Análise horizontal, conversão de valores nominais e reais. 

Análise por Quocientes: liquidez, solvência, endividamento, garantia de capitais de terceiros, 

imobilizações, rotação de valores, rentabilidade. Relatórios de análise. Auditoria. conceitos 

gerais, princípios, normas, técnicas, procedimentos, controles internos; A formação 

profissional e a educação continuada aprovada pela Resolução CFC no 1.146/08. NBC TA 

200 – Objetivos Gerais do Auditor Independente e a Condução da Auditoria em Conformidade 

com Normas de Auditoria aprovado pela Resolução CFC no 1.203/09. Fluxos de operações, 

documentos e respectivos responsáveis Questionários, papéis de trabalho e relatórios. Testes 

e verificações relativos aos principais grupos de contas patrimoniais e de resultados. Perícia: 

conceitos gerais, princípios, normas, técnicas, procedimentos. Análises de quesitos, papéis de 

trabalho, relatórios e laudos. Legislação básica relativa à execução do trabalho e ao exercício 

profissional da perícia. Matemática Financeira. Regra de três simples e composta, 

percentagens. Juros simples e compostos: capitalização simples e composta e descontos. 

Taxas de juros: nominal, efetiva, equivalentes, real e aparente. Lei Nº 8.666, de 21 de Junho 

de 1993, Lei No 8.883, de 8 de Junho de 1994. Lei Nº 11.638, de 28 de Dezembro de 2007. 

Lei No 6.404, de 15 de Dezembro de 1976. Lei No 4.320, de 17 de Março de 1964. Lei No 

10.520, de 17 de Julho de 2002. Lei Complementar Nº 101, de 4 de Maio de 2000. Decreto-

Lei Nº 200, de 25 de Fevereiro de 1967. Constituição da República Federativa do Brasil de 

1988. Informática: Windows 2003, 2007 e XP. Internet. Utilização de tecnologias, ferramentas, 

aplicativos e procedimentos associados a Internet/Intranet. Ferramentas e aplicativos de 

navegação, de correio eletrônico, de grupos de discussão, de busca e pesquisa. Principais 

aplicativos de edição de textos e planilhas, geração de material escrito e multimídia (Microsoft 

Office). Conceitos básicos de segurança da informação. 

Enfermeiro 
Conhecimentos Específicos 

SUS princípios e diretrizes; Constituição Federal do Brasil de 1988 (Secção Saúde); Lei 

Orgânica da Saúde 8080/90 e 8142/90; NOB 96 e NOAS 2002. Política Nacional de 

Humanização. Ética e legislação em enfermagem: princípios básicos de ética; Implicações 

éticas e jurídicas no exercício profissional de enfermagem; Regulamentação do exercício 

profissional; Código de ética dos profissionais de enfermagem. Epidemiologia e bioestatística: 

estatísticas de saúde; História natural das doenças e níveis de prevenção; Vigilância 
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epidemiológica. Epidemiologia das doenças transmissíveis: características do agente, 

hospedeiro e meio ambiente; Meios de transmissão, diagnóstico clínico e laboratorial, 

tratamento, medidas de profilaxia e assistência de enfermagem; imunizações: cadeias de frio, 

composição das vacinas, efeitos adversos, recomendações para sua aplicação. Programa de 

imunização do Estado de São Paulo. Atenção à saúde da criança e do adolescente, da 

mulher, do adulto e do idoso. Atenção a sua saúde mental. Fundamentos de enfermagem. 

Processo de enfermagem. Prevenção e controle de infecção hospitalar. Biossegurança 

Assistência de enfermagem aos pacientes clínico e cirúrgico. Atuação do enfermeiro em 

centro cirúrgico e centro de material e esterilização. Atuação do enfermeiro em Pronto 

Socorro e em situações de emergência. Assistência de enfermagem materno e infantil. 

Administração em enfermagem: princípios gerais da administração e funções administrativas: 

planejamento, organização, direção e controle; Gestão da qualidade. 

Engenheiro (Obras Públicas) 
Conhecimentos Específicos 

Instalação de obras: serviços preliminares, canteiro de serviços, marcação de obras, 

andaimes, escoramentos. Fundações: direta rasa, profundas (estacas e tubulões). Solos: 

adensamento dos solos, compactação de solos, resistência ao cisalhamento. Alvenaria: 

paredes e muros de tijolos, blocos de concreto, blocos estruturais, revestimento de paredes 

(argamassa chapiscada, emboço, reboco), azulejos, texturas especiais, impermebialização 

produtos impermeabilizantes. Pisos: contrapisos, regularização e revestimentos de pisos. 

Materiais de revestimentos (cerâmicas, pedras, madeiras). Elementos de concreto armado: 

vigas, pilares e lajes, composição e tipos de concretos, aços (especificações) e armaduras, 

formas, concretagem (execução dos elementos de concreto armado. Telhados: de madeira e 

de aço, elementos, dimensionamento e construção. Cobertura: telhas (tipos e especificações), 

calhas, rufos e condutores de águas pluviais. Esquadrias: metálicas e de madeira, tipos e 

especificações, ferragens. Instalações elétricas: instalações prediais. Instalações hidráulicas: 

rede de água potável e de esgotos prediais. Pintura: pinturas laváveis, óleo, vernizes, 

esmalte. Umidade e isolamento térmico. Obras de terra: escavações e transporte de terra 

(escavações à mão e mecânica), construções de cortes e aterros. Materiais de construção: 

aglomerantes, agregados, argamassas, concretos, cerâmicas. Construções lesionadas: tipos 

e formas de lesões, medidas a tomar. Noções de topografia: levantamento planialtimétrico de 

marcações de obras, cálculos topográficos (áreas, volumes). Legislação sobre parcelamento 

de solo. Lei Complementar n.° 181/09 (Código de Obras e Edificações do Município de 

Taboão da Serra). Lei de licitação (8666/93 e 8883/94) e legislação ambiental. 

Farmacêutico Bioquímico 
Conhecimentos Específicos 

Princípios de Farmacologia; Logística do abastecimento; Seleção, aquisição, análise, 

armazenamento e distribuição de medicamentos e correlatos; Gerenciamento de estoque; 

Desenvolvimento e/ou manipulação de fórmulas magistrais e oficinais; Manipulação de 

estéreis (Nutrição parenteral e quimioterapia); Legislação farmacêutica / Legislação Sanitária; 

Portaria 344/98 - SVS/MS (12/05/1998); Assistência farmacêutica; Farmacovigilância; 

Farmácia clínica. Princípios básicos de Farmacocinética: Dinâmica da absorção, distribuição e 

eliminação de fármacos; Princípios básicos de Farmacodinâmica: Princípios de Microbiologia, 

Bioquímica, Hematologia, Imunologia. RDC 47. Código de ética profissional. Políticas de 

Saúde no Brasil - SUS com ênfase na Atenção Básica. 

Fisioterapeuta 
Conhecimentos Específicos 

Políticas de Saúde no Brasil. Sistema Único de Saúde (SUS) e municipalização . Constituição: 

Seção II da Saúde Capítulo II da Seguridade Social, Título VIII da Ordem Social. Indicadores 

de saúde gerais específicos. Situação da saúde no Brasil. Biossegurança Fisioterapia em 

Saúde Pública. O fisioterapeuta na equipe multidisciplinar. Anatomia do corpo humano. 

Classificação morfológica dos ossos, músculos e articulações. Articulações: classificação 

funcional. Divisão, níveis e funções especificas do SNC. Síndromes de malformações 

congênitas. Metabolismo energético. Noções básicas de Patologia. Fisiologia do Sistema 

respiratório. Ventilação mecânica. Desmame. Alterações no controle respiratório. Noções de 

Radiologia. Testes de Função Pulmonar. Como realizar uma boa anamnese. Exame físico: 

Inspeção, palpação, percursão.Fisioterapia respiratória: manobra com e sem aparelhos. 

Fisioterapia pré e pós-operatória. Fisioterapia e os cuidados em UTI. Fisioterapia pediátrica, 

geriátrica e de saúde mental. Políticas de Saúde no Brasil - SUS com ênfase na Atenção 

Básica. 

Odontólogo Biossegurança em Odontologia; Doença cárie. Exame geral do paciente. Anamnese; Exames 
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Conhecimentos Específicos laboratoriais. Exame do paciente em Odontologia. Exame extra bucal. Exame intra bucal. 

Diagnóstico. Promoção e prevenção da saúde em Odontologia. Técnicas de anestesia 

regional em Odontologia; Princípios de Cirurgia; Princípios de exodontia; Dentes retidos. 

Traumatismo dentário. Doenças odontogênicas do seio maxilar. Princípios de diagnóstico 

diferencial e biópsia; Abordagem do paciente sob quimioterapia e radioterapia. Implantes 

contemporâneos em Odontologia. Proteção do complexo dentina polpa. Tratamento das 

lesões em tecidos duros sem preparo de cavidades-tratamento não invasivo. Tratamento 

endodôntico-obturações de canais. Restaurações com materiais provisórios; Restaurações 

com cimentos de ionômero de vidro. Restaurações com amálgamas. Restaurações com 

resinas compostas. Prótese. Noções de Informática aplicada à Odontologia. Registro de 

pacientes e ficha clínica. Farmacologia e Terapêuticas Auditorias e perícias Odontológicas. 

Psicólogo  
Conhecimentos Específicos 

História da Psicologia. Principais Fundamentos e Teorias. Comportamento prósocial; O grupo 

como organização; Relações inconscientes no grupo; Interação Social; Atribuição de 

causalidade; Relações interpessoais; Atração interpessoal. Psicologia da Educação: A 

Psicologia e seus antecedentes histórico- filosóficos; A constituição da Psicologia Cientifica; A 

Psicologia Comportamental; A Psicologia Humanista; Psicanálise; A epistemologia genética 

de Jean Piaget; A Psicologia Sócio-cultural de Vygotsky; Psicologia, educação e 

contemporaneidade; Aprendizagem e Psicologia; Problemas de aprendizagem enquanto 

objeto da Psicologia; A Psicologia voltada para a Educação Especial. Sistema Único de 

Saúde (SUS) - princípios e diretrizes. Noções sobre Políticas de Saúde no Brasil. 

Municipalização da Saúde. Lei Orgânica da Saúde n°8080/90 / Ética profissional, 

responsabilidade e trabalho em equipe. Programa de Saúde da Família. Educação em Saúde: 

conceitos básicos. Reforma Psiquiátrica Brasileira (Lei 10.216 e Portarias para sua 

implantação de 2001 a 2006). Epidemiologia dos Transtornos mentais. Descrições clínicas e 

diretrizes diagnósticas. Transtornos mentais orgânicos; transtornos mentais e de 

comportamento decorrentes do uso de substâncias psicoativas; esquizofrenia, transtornos 

esquizotípicos e delirantes; transtornos do humor (afetivos); transtornos neuróticos, 

relacionados ao estresse e somatoformes; síndromes comportamentais, associadas a 

perturbações fisiológicas e fatores físicos; transtornos de personalidade e do comportamento 

adulto; retardo mental; transtorno do desenvolvimento psicológico; transtornos emocionais e 

de comportamento, com início, usualmente na infância e adolescência; transtorno mental não 

especificado. Psicoterapias: individual/grupa)/familiar. Organização da atenção em saúde 

mental. Atendimento às vítimas de violência e seus familiares. Teorias psicológicas atuais 

como embasamento de intervenção e encaminhamento das questões sociais: desigualdade, 

exclusão, violência doméstica. Metodologia de trabalho em grupo e com equipe 

interdisciplinar. Elaboração de estudo de casos. Teorias do Desenvolvimento. Atendimento 

familiar. Conhecimento em psicopatologia geral. Psicodiagnóstico, conceitos e objetivos. 

Noções básicas de psicofarmacologia. Psicoterapias: individual/grupa)/familiar. Psicologia 

social e prevenção. Organização da atenção em saúde mental: Rede de Centros de atenção 

Psicossocial e reabilitação psicossocial. Atenção a casos graves e psicose. 

Desinstitucionalização. Psicologia Geral e Humanidades: Epistemologia e História da 

Psicologia, Correntes da Psicologia, Filosofia, Sociologia e Psicologia. Psicologia 

Organizacional: Gestão de pessoas, Psicologia do trabalho. Processos Psicológicos: 

Cognição, Percepção, Aprendizagem, Memória, Inteligência, Pensamento e Raciocínio, 

Motivação, Linguagem e Emoção. Diferentes abordagens da Psicologia Social; Análise dos 

processos intergrupais e técnicas de dinâmica de grupo nas diversas áreas de atuação; 

Atuação do psicólogo em comunidades e instituições: hospitais, empresas, escolas e entre 

outras; Cognição social; Poder social; Cooperação e Competição.  

Terapeuta Ocupacional  
Conhecimentos Específicos 

Políticas de Saúde no Brasil. Sistema Único de Saúde (SUS) e municipalizações. 

Constituição: Seção II da Saúde, Capítulo II da Seguridade Social, Título VIII da Ordem 

Social. Indicadores de Saúde gerais específicos. Situação da saúde no Brasil. Sistemas locais 

de Saúde. Política nacional de saúde mental no contexto do SUS. Processo de reforma 

psiquiátrica no Brasil. Reforma Psiquiátrica Brasileira (Lei 10.216 e Portarias para sua 

implantação de 2001 a 2006). Relatório Final da III Conferência Nacional de Saúde Mental. 

História da Terapia Ocupacional. Terapia Ocupacional e Reabilitação Psicossocial. O 

processo saúde-doença. Noções Básicas de Psicopatologias. Psicodinâmica dos transtornos 
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mentais. Psicoses. Noções de intervenção de grupo. Desinstitucionalização. Programa de 

Saúde da Família. Organização da atenção em saúde mental: Rede de Centros de atenção 

Psicossocial e reabilitação psicossocial. Atenção a casos graves e psicose. 

 

3. Professor Adjunto e Professor de Educação Básica I – PEB I. 

Língua Portuguesa  

Interpretação de texto. Acentuação gráfica. Crase. Pontuação. Ortografia. Concordância 

nominal e verbal. Regência nominal e verbal. Pronomes: emprego, forma de tratamento e 

colocação. Termos integrantes da oração: objeto direto e indireto, agente da passiva e 

complemento nominal. Significação das palavras: sinônimos, antônimos. Sentido próprio e 

figurado das palavras. Emprego de tempos e modos verbais. Emprego das classes de 

palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção 

(classificação e sentido que imprimem às relações entre as orações). 

Legislação sobre Educação 

BRASIL. Ministério da Educação. Parâmetros Curriculares Nacionais Introdução aos 

Parâmetros Curriculares Nacionais. Brasília: MEC/SEF. 1997. Primeiro e Segundo ciclos do 

Ensino Fundamental. 

BRASIL. Ministério da Educação. Parâmetros Curriculares Nacionais: apresentação dos 

temas transversais. MEC/SEF. 1997. Primeiro e Segundo ciclos do Ensino Fundamental. 

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil: Artigos: 5º; 37º 

ao 41º; 205º ao 214°; 227º ao 229º. Brasília. DF Senado 1988. 

Lei Federal nº 9.394, de 20/12/96 – Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 

Lei Federal nº 8.069, de 13/07/90 – Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Lei Federal nº 10.172, DE 9 de janeiro de 2001 – Aprova o Plano Nacional de Educação e dá 

outras providências. 

Programa Saúde na Escola: Decreto nº 6.286, de 5 de dezembro de 2007 - Institui o 

Programa Saúde na Escola (PSE), e dá outras providências. 

Decreto n° 7.083, de 27 de janeiro de 2010, Dispõe sobre o Programa Mais Educação. 

Manual Operacional de Educação Integral – Brasília 2012, disponível no site 

www.portal.mec.gov.br 

BRASIL. Ministério da Educação – Secretaria de Educação Básica, Ensino Fundamental de 

Nove anos – Orientações Gerais – disponível no site www.portal.mec.gov.br 

Ensino Fundamental de Nove Anos: Orientações para a Inclusão da Criança de Seis Anos de 

Idade - disponível no site www.portal.mec.gov.br 

Programa Currículo em Movimento: Parecer CEB nº 04/98 - Diretrizes Curriculares  

Nacionais para o Ensino Fundamental; Parecer CEB nº 22/98  

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil; Parecer CEB nº 20/2009  

Revisão das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil; Resolução CEB Nº 

02/98 - Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental; Resolução 

CEB Nº 01/99 - Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil - 

disponíveis no site www.portal.mec.gov.br 

Lei nº 10.098/94 - Estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da 

acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá 

outras providências. 

Resolução CNE/CP nº 01/04 - Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

das Relações Étnico–Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. 

Resolução CNE/CEB nº 03/10 – Define Diretrizes Operacionais para a Educação de Jovens e 

Adultos. 

Resolução CNE/CEB nº 04/10 – Define Diretrizes Gerais para Educação Básica. 

Resolução CNE/CEB nº 07/10 – Define Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino 

Fundamental. 

Lei Federal nº 11.494, de 20/06/07 que regulamenta o Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação-

FUNDEB. 
Plano Nacional da Educação - PNE - (Lei nº 10.172/2001). Disponível em www.mec.gov.br 

Professor Adjunto 
Conhecimentos Específicos 

Alfabetização e Ensino da Língua Portuguesa: O texto como unidade de ensino; A 

especificidade do texto literário; Língua oral: usos e formas; Língua escrita: usos e formas; 

http://www.mec.gov.br/
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Análise e reflexão sobre a língua. O conhecimento matemático: O papel da matemática no 

Ensino Fundamental; Matemática e a construção da cidadania; A resolução de problemas e a 

prática pedagógica. Aprender e Ensinar História no Ensino Fundamental: Construção da 

identidade e cidadania; Ensino e Aprendizagem de Geografia no Ensino Fundamental: 

Ocupação do espaço geográfico; Ciências Naturais e cidadania: Ciências Naturais e 

tecnologia; Os seres vivos e suas interações; Tendências Pedagógicas atuais do ensino de 

Educação Física e Arte/Educação Artística; Referencial curricular nacional para a Educação 

Infantil. 

ALMEIDA, Laurinda Ramalho de Almeida. E MAHONEY, Abigail Alvarenga. Afetividade e 

Aprendizagem: Contribuições de Henri Wallon. Loyola. 2007. 

BRASIL. Ministério da Educação. Ensino Fundamental de nove anos: orientações para a 

inclusão da criança de seis anos de idade. Brasília: FNDE, 2006. 

BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria da Educação Fundamental 

BRASIL. Ministério da Educação. Diretrizes Curriculares Nacionais para a educação das 

relações étnico-raciais e para o ensino de História e cultura Afro-brasileira e africana.  

Brasília: MEC/SEF, 2004. 

BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria da Educação Fundamental.  

Parâmetro Curricular Nacional.__________ Secretaria de Educação Ambiental. Parâmetros 

Curriculares Nacionais: meio ambiente. 

BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria da Educação Fundamental.  

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria da Educação Fundamental. Parâmetro Curricular 

Nacional. Arte: Ensino da 1ª a 4ª série. 

BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria da Educação Fundamental  

Parâmetro Curricular Nacional. 

DANTE, Luiz Roberto. Didática da resolução de problemas de matemática, São 

Paulo:Ática,1994. 

FERRAZ M.H.; FUSARI M. F.R. Arte na educação escolar. São Paulo: Cortez, 1992. 

FERREIRO, Emília. Reflexões sobre a alfabetização. São Paulo: Cortez, 1995. 

FERREIRO, Emília. Alfabetização em Processo. 19º Ed. São Paulo. Cortez. 2009. 

KAMIL, Constance. A criança e o número. Campinas: Papirus, 1990. 

KISHIMOTO. Tizuko Morchida. (ORG) O Brincar e suas Teorias. CENGAGE. 2010. 

KELLER. Fred S. Aprendizagem: Teoria do Reforço. E.P.U. 14º Reimpressão, 2005. 

LERNER, Délia. Ler e escrever na escola: o real, o possível e o necessário. Porto Alegre: 

Artmed, 2002. 

LERNER, Délia. A didática da matemática. Porto Alegre: Artmed. (1996). 

MANTOAN, Maria Teresa Eglér. Arantes, Valéria Amorin (ORG). Inclusão Escolar: pontos e 

contrapontos. São Paulo Summus, 2006. 

MIZUKAMI, Maria da Graça Nicolletti. Ensino: As Abordagens do Processo. E.P.U. São Paulo. 

1986. 

PERRENOUD, Philippe. 10 Novas Competências para Ensinar. Porto Alegre: ARTMED, 2000. 

Reimpressão 2008. 

RIOS, Terezinha Azerêdo. Compreender e Ensinar – Por uma docência de qualidade. 7º Ed. 

Cortez. 2008. 

WEISZ, Telma. O diálogo entre o ensino e a aprendizagem. São Paulo: Ática, 1999. 

ZABALA, A. A prática educativa: como ensinar. Porto Alegre: Artmed, 1998. 

Professor de Educação Básica I – 
PEB I 
Conhecimentos Específicos 

O desenvolvimento e a aprendizagem da criança de 4 e 5 anos; A linguagem simbólica; O 
jogo, o brinquedo e a brincadeira; Os três tipos de conhecimento: físico, social e lógico-
matemático; As áreas de abrangência do currículo de Educação Infantil: Conhecimento e 
Cuidado de Si, do Outro e do Ambiente; Matemática; Natureza e Cultura e; Linguagens 
Verbal, Artística e Corporal; A organização dos espaços na educação infantil; A avaliação na 
educação infantil; A ética na educação infantil; O planejamento do trabalho pedagógico; O 
registro reflexivo do professor; Projetos e seqüências didáticas para a educação infantil. 
BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. – PARÂMETROS 
NACIONAIS DE QUALIDADE PARA EDUCAÇÃO INFANTIL – 2006. 
Referenciais curriculares nacionais para a educação infantil. Volumes 1, 2 e 3. Brasília: 
MEC/SEF, 1998. 
A criança de 6 anos, a linguagem escrita e o ensino fundamental de nove anos: orientações 
para o trabalho com a linguagem escrita em turmas de crianças de seis anos de idade / 
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Francisca Izabel Pereira Maciel, Mônica Correia Baptista e Sara Mourão Monteiro (orgs.). – 
Belo Horizontez\: UFMG/FaE/CEALE, 2009. 122 p. Disponível em www.mec.gov.br  
Programa de Formação de Professores Alfabetizadores – Profa; Documento de 
Apresentação; Catálogo de Resenhas; Coletânea de Textos - Módulo I; Coletânea de Textos - 
Módulo II; Coletânea de Textos - Módulo III; Guia de Orientações; Guia do Formador Módulo I; 
Guia do Formador Módulo II; Guia do Formador Módulo III. Disponível em www.mec.gov.br  

PIAGET, Jean- Juízo moral na criança- Summus- 1994.  

HORN, Maria da Graça Souza. “Passos do Espaço na Trajetória da Educação Infantil” In: 

Sabores, cores, sons, aromas – A organização dos espaços na educação infantil. Porto 

Alegre: Artmed, 2004, p.23 a 38. 

ALMEIDA, Laurinda Ramalho de Almeida. E MAHONEY, Abigail Alvarenga. Afetividade e 

Aprendizagem: Contribuições de Henri Wallon. Loyola. 2007. 

BARBOSA, Maria Carmem Silveira. Por Amor e por força: rotinas na educação infantil. Porto 

Alegre: Artmed, 2006 (capítulos 5, 6, 7e 8). 

BASSEDAS, E.; HUGUET, T.; SOLÉ, I. Aprender e ensinar na Educação Infantil. Porto 

Alegre: Artmed, 1999 ( 

BRASIL. Ministério da Educação. Ensino Fundamental de nove anos: orientações para a 

inclusão da criança de seis anos de idade. Brasília: FNDE, 2006. 

CASTRO, Amelia Domingues de. e CARVALHO, Anna Maria Pessoa (ORG). Ensinar a 

Ensinar – Didática para a Escola Fundamental e Média. CENGAGE. 2001. 

DANTE, Luiz Roberto. Didática da resolução de problemas de matemática, São 

Paulo:Ática,1994. 

DEMO, Pedro. Educação do Futuro e o Futuro da Educação. Campinas. 2005. Autores 

Associados. 

DEVRIES, Rheta et al. O currículo construtivista na educação infantil: práticas e 
atividades. Porto Alegre: Artmed, 2004. 260 p. (Biblioteca Artmed. Educação infantil) 
FERREIRO, Emília. Reflexões sobre a alfabetização. São Paulo: Cortez, 1995. 

FERREIRO, Emília. Alfabetização em Processo. 19º Ed. São Paulo. Cortez. 2009. 

FREIRE, Paulo, Professora sim tia não: cartas a quem ousa ensinar. São Paulo: Olho d’água, 

1995. 

HOFFMANN, Jussara. AVALIAÇÃO NA PRÉ-ESCOLA, um olhar sensível e reflexivo sobre a 

criança: Mediação, Ed. 2005. 

HORN, Maria da Graça Souza. “Passos do Espaço na Trajetória da Educação Infantil” In: 

Sabores, cores, sons, aromas – A organização dos espaços na educação infantil. Porto 

Alegre: Artmed, 2004. 

KAMIL, Constance. A criança e o número. Campinas: Papirus, 1990. 

KISHIMOTO. Tizuko Morchida. (ORG) O Brincar e suas Teorias. CENGAGE. 2010. 

KELLER. Fred S. Aprendizagem: Teoria do Reforço. E.P.U. 14º Reimpressão, 2005. 

LEAL, Telma Ferraz. Desafios da educação de Jovens e Adultos. Belo Horizonte: 

Autêntica,2006. 

LERNER, Délia. Ler e escrever na escola: o real, o possível e o necessário. Porto Alegre: 

Artmed, 2002. 

LERNER, Délia. A didática da matemática. Porto Alegre: Artmed. (1996). 

MANTOAN, Maria Teresa Eglér. Arantes, Valéria Amorin (ORG). Inclusão Escolar: pontos e 

contrapontos. São Paulo Summus, 2006. 

MIZUKAMI, Maria da Graça Nicolletti. Ensino: As Abordagens do Processo. E.P.U. São Paulo. 

1986. 

PERRENOUD, Philippe. 10 Novas Competências para Ensinar. Porto Alegre: ARTMED, 2000. 

Reimpressão 2008. 

RIOS, Terezinha Azerêdo. Compreender e Ensinar – Por uma docência de qualidade. 7º Ed. 

Cortez. 2008. 

SOARES, Magda. Letramento – Um tema em três gêneros. Autentica. 4º Ed. Belo Horizonte. 

2010. 

TIERNO, Giuliano, (Org.) A criança de 6 anos: Reflexões e práticas. São Paulo. 

VEIGA, Alencastro e PASSOS, Ilma. (ORG). Profissão Docente: Novos Sentidos, novas 

perspectivas. Campinas. Papirus. 2008. 

VINHA, Telma Pileggi. O educador e a Moralidade Infantil – Uma visão construtivista. São 

http://www.mec.gov.br/
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Profa/apres.pdf
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Profa/apres.pdf
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Profa/cat_res.pdf
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/colet_m1.pdf
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Profa/col_2.pdf
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Profa/col_2.pdf
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Profa/col_3.pdf
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/guia_orient.pdf
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Profa/guia_for_1.pdf
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Profa/guia_for_2.pdf
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Profa/guia_for_3.pdf
http://www.mec.gov.br/
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Paulo. Mercado das Letras: 2001. (p.37 a 126). 

WEISZ, Telma. O diálogo entre o ensino e a aprendizagem. São Paulo: Ática, 1999. 

ZABALA, A. A prática educativa: como ensinar. Porto Alegre: Artmed, 1998. 

 

4. Médicos (Todas as especialidades). 

Área de Conhecimento Número de Testes 

Conhecimentos Gerais Medicina e 
SUS 

Políticas de Saúde: Políticas de Saúde no Brasil. Sistema Único de Saúde (SUS) e 

municipalizações. Constituição Federal de 1988: Seção II da Seguridade Social, Título VIII da 

Ordem Social, Lei Orgânica de Saúde n.o 8080/90 e suas posteriores alterações. Lei nº 

12.401/11. Evolução histórica da organização do sistema de saúde no Brasil e a construção 

do Sistema Único de Saúde - seus princípios, suas diretrizes e seu arcabouço legal; As 

normas operacionais do SUS; A questão do controle social; O paradigma da promoção da 

saúde; A estratégia de saúde da família - sua evolução, seus princípios e sua aplicação. 

Municipalização da Saúde. Situação da Saúde no Brasil. Código de Ética Médica; 

Deontologia. Procedimentos básicos dos julgamentos disciplinares dos Conselhos Regionais; 

Crimes contra a saúde pública - Artigos 267 a 285 do Código Penal Brasileiro. Clínica Médica: 

Prontuário Médico; Reanimação Cardiorrespiratória; Preenchimento de Declaração de Óbito; 

Doenças de Notificação Compulsória; Noções de Farmacologia; Emergências hospitalares; 

Conceitos Fundamentais das Diversas Especialidades Clínicas. Ações de Vigilância 

Epidemiológica e Imunização. Noções Básicas de Toxicologia Ambiental e Saúde 

Ocupacional. Noções Básicas de Urgência/Emergência na Prática Médica. - Reanimação 

Cardio-respiratória-cerebral. Emergência Hipertensiva. Infarto agudo do miocárdio. Arritmias 

cardíacas paroxísticas. Insuficiência cardíaca. Edema agudo de pulmão. Insuficiência 

respiratória. Pneumonias. Insuficiência renal aguda. Emergências urológicas: cólica nefrética, 

retenção urinária, hematúria e infecções. Hemorragia digestiva. Enterocolopatias. Colecistite 

aguda. Lesões agudas da mucosa gastroduodenal. Meningites. Septicemias. Profilaxia de 

raiva e tétano. Descompensações no paciente diabético. Acidente vascular cerebral. Estado 

epilético. Intoxicações agudas. Acidentes por animais peçonhentos. Choque. Traumatismo 

crânioencefálico. Traumatismo abdominal. Traumatismo torácico. Embolia pulmonar. 

Anestesiologia básica. Ressuscitação cardiopulmonar Acesso vascular: indicações e técnicas. 

Distúrbios do equilíbrio ácido-básico: interpretação de gasometria arterial. Desequilíbrio hidro-

eletrolítico. Conduta quanto a ferimentos superficiais: indicação de sutura, antibioticoterapia, 

profilaxia antitetânica e antirrábica. O paciente politraumatizado: avaliação inicial; tratamento 

do choque hemorrágico; avaliação inicial do traumatismo crânio-encefálico. Doenças 

cardiovasculares: avaliação inicial de precordialgias; infarto do miocárdio; insuficiência 

cardíaca congestiva e edema agudo de pulmão; embolia pulmonar; emergência hipertensiva; 

insuficiência arterial aguda; trombose venosa profunda. Doenças respiratórias: pneumonias, 

tuberculose, pneumotórax, asma, doença pulmonar obstrutiva crônica, avaliação do paciente 

com hemoptise. Doenças do aparelho digestivo: esofagites; corpo estranho no esôfago; 

doença ulcerosa péptica; sangramento digestivo alto e baixo; avaliação inicial do abdome 

agudo; apendicite; megacolo, volvo de sigmoide; diarreias agudas; pancreatites agudas e 

crônicas; colecistites; hepatopatias agudas e crônicas. Doenças do aparelho gênito-urinário: 

infecções alta e baixa; litíase; orquiepididimites; insuficiência renal aguda e crônica. 

Ginecologia e obstetrícia: avaliação inicial de sangramento vaginal e infecção urinária durante 

a gravidez. Doenças infectocontagiosas: DST. AIDS, meningites virais e bacterianas, 

meningococcemia, tétano, choque séptico. Doenças do sistema endócrino: cetoacidose 

diabética, descompensação diabética hiperosmolar. Doenças neurológicas: AVC, epilepsias. 

Oftalmologia e otorrinolaringologia: sinusites, diagnóstico diferencial de hiperemias oculares 

Médico Cardiologista 

 Conhecimentos Específicos 

Exame do Paciente: Anamnese. Exame físico do Coração e da Circulação. Eletrocardiografia. 

Teste de Esforço. Ecocardiografia. Radiologia do Coração e Vasos da Base. Cardiologia 

Nuclear. Ressonância Magnética. Tomografia Computadorizada. Cateterismo Cardíaco. 

Angiografia Coronária. Ultra-som Intravascular. Exames Laboratoriais. Função Cardíaca 

Normal e Anormal: Mecanismo de Contração-Relaxamento Cardíacos. Avaliação das Funções 

Cardíacas Normais e Anormais. Fisiopatologia da Insuficiência Cardíaca. Insuficiência 
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Cardíaca de Alto Débito. Edema Pulmonar. Métodos Farmacológicos de Tratamento da 

Insuficiência Cardíaca. Circulação Assistida. Transplante Cardíaco e Cardiopulmonar. 

Tratamento da Insuficiência Cardíaca. Considerações Eletrofisiológicas da Gênese das 

Arritmias. Tratamento do Paciente com Arritmias Cardíacas. Marca-passos Cardíaco e 

Cardioversores-desfibriladores. Diagnóstico e Tratamento das Arritmias Específicas. Parada 

Cardíaca e Morte Súbita. Hipertensão e Síncope.Doença Cardiovascular Aterosclerótica e 

Hipertensiva: Mecanismos e Diagnóstico na Hipertensão Sistêmica. Terapêutica da 

Hipertensão Sistêmica. Biologia Vascular da Aterosclerose. Fatores de Risco para a Doença 

Aterosclerótica. Prevenções primária e secundária da Doença das Artérias Coronárias. 

Estudos da Redução dos Lípides. Fluxo Sangüíneo Coronário e Isquemia Miocárdica. Infarto 

Agudo do Miocárdio. Angina Instável. Doença Crônica das Artérias Coronárias. Intervenções 

Percutâneas Coronárias e Valvar. Reabilitação Abrangente de Pacientes com Doenças das 

Artérias Coronárias. Doenças da aorta. Doenças Arteriais Periféricas. Intervenções Vasculares 

Extracardíacas. Doenças do Coração, Pericárdio e Leito Vascular Pulmonar: Cardiopatias 

Congênitas. Cardiopatias Adquiridas. Doença Cardíaca Valvar. Endocardite Infecciosa. 

Cardiomiopatias e Miocardites. Tumores Primários do Coração. Doenças do Pericárdio. 

Traumas Cardíacos. Embolia Pulmonar. Hipertensão Pulmonar. Cor pulmonale. Doença 

Cardiovascular e Distúrbios em outros Sistemas do Organismo: Hemostasia. Trombose. 

Fibrinólise e Doença Cardiovascular. Diabetes Mellitus. Febre Reumática. Doenças 

Reumáticas. Distúrbios Renais. 

Médico Clínico Geral 

Conhecimentos Específicos 

Doenças cardiovasculares: avaliação e tratamento do paciente com doença cardiovascular. 

Insuficiência cardíaca. Cardiomiopatias. Doença arterial coronária. Arritmias. Doenças do 

miocárdio e pericárdio. Hipertensão arterial sistêmica. Doenças vasculares periféricas. 

Diagnóstico diferencial de dor torácica. Alterações eletrocardiográficas. Doenças valvar e da 

aorta. Doenças pulmonares: avaliação e tratamento do paciente com doença respiratória. 

Doença intersticial e infiltrativa. Doenças pulmonares obstrutivas. Doenças da pleura e 

mediastino. Neoplasia pulmonar. Síndrome da apneia do sono e doenças pulmonares 

ambiental e ocupacional. Doenças renais: avaliação e tratamento do paciente com doença 

renal. Distúrbios eletrolíticos e de fluidos. Doenças glomerular, vascular renal. Insuficiência 

renal aguda e crônica. Desordens não glomerulares. Doenças gastroinstestinais: avaliação e 

tratamento das principais manifestações clínicas das doenças gastrointestinais. Doenças do 

esôfago, do estômago e duodeno. Doença inflamatória intestinal. Neoplasias do trato 

gastrointestinal e doenças do pâncreas. Doenças do fígado e sistema bilear: avaliação 

laboratorial do fígado. Icterícia. Hepatite aguda e crônica. Insuficiência hepática. Cirrose e 

suas complicações. Doenças da vesícula biliar e trato biliar. Neoplasias do fígado. Doenças 

infiltrativas e vascular. Doenças hematológicas: desordens da hemostasia (sangramento e 

trombose). Avaliação e tratamento das anemias. Avaliação da leucocitose e leucopenia. 

Doenças do metabolismo: obesidade. Anorexia nervosa e bulimia. Desordens do metabolismo 

dos lípides. Doenças endocrinológicas: doenças da tireóide. Diabetes mellito. Hipoglicemia e 

insuficiência adrenal. Doenças musculoesqueléticas e do tecido conectivo: avaliação e 

tratamento do paciente com doença reumática. Artrite reumatóide. Lúpus eritematoso 

sistêmico. Espondiloartropatias. Síndrome do anticorpo-fosfolípide. Esclerose sistêmica. 

Osteoratrites. Gota e desordens do tecido mole não articular. Doenças ósseas e do 

metabolismo ósseo: osteoporose. Doenças da paratireoide e distúrbios do cálcio. Doenças 

infecciosas. Doenças neurológicas/psiquiátricas: avaliação do paciente neurológico. 

Desordens da consciência. Demência e distúrbios de memória. Doenças cerebrovasculares. 

Cefaleias. Avaliação das síncopes. Miastenia gravis. Doença de Parkinson. Diagnóstico 

diferencial da síndrome convulsiva. Distúrbios ansiosos e depressão. Urgências e 

emergências: reanimação cardiopulmonar. Avaliação e tratamento inicial do paciente em 

choque. Imobilizações e cuidados no local do acidente. Atendimento inicial ao paciente 

traumatizado. Diagnóstico e tratamento inicial das emergências diabéticas. Anafilaxia e 

reações alérgicas agudas. Controle agudo da dor. Diagnóstico e tratamento inicial das 

síndromes coronárias agudas. Diagnóstico e tratamento inicial da embolia de pulmão. 

Insuficiência respiratória aguda. Hemorragias digestivas. Anestesia para realização de suturas 

e drenagem de abcessos. Principais problemas médicos relacionados aos idosos. 

Rastreamento de doenças cardiovasculares e do câncer. Prevenção do câncer. Exame 
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periódico de saúde. Promoção da saúde: controle da obesidade, tabagismo e vacinação. 

Preenchimento de receitas médicas. 

Médico Endocrinologista 

Conhecimentos Específicos 

Princípios de ação hormonal. Fisiologia da regulação do eixo hipotálamo-hipófise. 

Neuroendocrinologia: Crescimento normal e aberrante. Acromegalia. Síndromes 

hiperprolactinêmicas. Diabetes insipidus. Testes de função hipofisária. Tumores hipofisários e 

suprahipofisários, com ou sem repercussão endócrina. Tireoide: Fisiologia tireoidiana. Hiper e 

hipotireoidismo. Bócios. Neoplasias tireoidianas. Paratireoides: Fisiologia de regulação do 

cálcio, fósforo e magnésio. Hiperparatireoidismo e hipoparatireoidismo. Diagnóstico diferencial 

das hipercalcemias. Doenças osteometabólicas (Paget, osteoporose, raquitismo). Pâncreas: 

Diabetes mellitus tipos 1 e 2: fisiopatologia, diagnóstico, tratamento e suas complicações. 

Adrenal: Biosíntese esteróide e sua regulação. Regulação hormonal do metabolismo da água 

e eletrólitos. Insuficiência adrenal e Síndrome de Cushing. Síndrome de excesso de 

mineralocorticóides. Hiperplasia adrenal congênita. Tumores do córtex adrenal. 

Feocromocitoma. Puberdade e diferenciação sexual: Distúrbios da puberdade e da 

diferenciação sexual. Endocrinologia feminina: Ciclo menstrual normal e patológico. 

Síndromes anovulatórias. Amenorréias. Infertilidade. Síndromes hiperandrogênicas. Tumores 

ovarianos. Menopausa. Endocrinologia da gestação. Andrologia: Fisiologia do eixo hipotálamo 

/ hipófise / testículos. Hipogonadismo, métodos, diagnósticos e tratamento. Infertilidade 

masculina. Disfunção erétil. Ginecomastia. Obesidade: Tipos, fisiopatologia, tratamento. 

Dislipidemias. Endocrinologia do envelhecimento: Principais alterações hormonais da terceira 

idade. Desordens endócrinas paraneoplásticas: Apudomas. Hipertensão de origem endócrina. 

Síndrome plurimetabólica. 

Médico Generalista 

Conhecimentos Específicos 

Epidemiologia, fisiopatologia, diagnóstico, clínica, tratamento e prevenção das doenças 

cardiovasculares: insuficiência cardíaca, insuficiência coronária, arritmias cardíacas, doença 

reumática, tromboses venosas, hipertensão arterial, insuficiência respiratória aguda e crônica, 

asma, doença pulmonar obstrutiva crônica, pneumonia, tuberculose, trombo-embolismo 

pulmonar, pneumopatia intersticial, neoplasias, gastrite e úlcera péptica, colicistopatias, 

diarréia aguda e crônica, pancreatites, insuficiência hepática, parasitoses intestinais, doenças 

intestinais inflamatórias, doença diverticular de cólon, insuficiência renal aguda e crônica, 

glomeruloneferites, distúrbios hidroeletrolíticos e do sistema ácido base, nefroletíase, 

infecções urinárias, hipovitaminoses, desnutrição, diabetes mellitus, hipotiroidismo, 

hipertiroidismo, doenças da hipófise e da adrenal, anemias hipocrônicas, macrocíticas e 

homolíticas, anemia a plástica, leucopenia, púrpuras, distúrbios da coagulação, leucemias e 

linfomas, acidentes de transfusão: osteoartrose, doença reumatóide juvenil, gota, tupus 

eritematoso sistêmico, artrite infecciosa, doença do cotágeno; neurológicas: coma, cefaléias, 

epilepsia, acidente vascular cerebral, meningites, neuropatias periféricas, encefalopatias, 

alcoolismo, abstinência alcoólica, surtos psicóticos, pânico, depressão; infecciosas e 

transmissíveis: sarampo, varicela, rubéola, poliomielite, difteria, tétano, coqueluche, raiva, 

febre tifóide, hanseníase, doenças sexualmente transmissíveis, AIDS, doença de Chagas, 

esquistossomose, leishmaniose, lepstopirose, malária, tracoma, estreptococciais, 

estafilococciais, doença meningocócica, infecções por anaeróbicos, toxoplasmose, viroses; 

escabiose, dermatofitoses, eczena, dermatite de contato, onicomicoses, urticária, anafiloxia, 

intoxicações exógenas agudas. 

Médico Ginecologista 

Conhecimentos Específicos 

Estadiamento do câncer genital e mamário. Câncer do colo uterino. Hiperplasia endometrial. 

Carcinoma do endométrio. Câncer de ovário. Síndrome do climatério. Osteoporose 

pósmenopáusica. Distúrbios do sono no climatério. Acompanhamento do paciente sob 

reposição hormonal. Fisiologia menstrual. Amenorreia. Disfunção menstrual. Anovulação 

crônica. Dismenorreia. Síndrome pré- menstrual. Endometriose. Hiperprolactinemia. Tumor de 

ovário com atividade endócrina. Citopatologia genital. Lesões benignas da vulva e da vagina. 

Lesões benignas do colo uterino. Cervicites. Infecção do trato genital inferior pelo HPV: 

Diagnóstico e tratamento. Métodos moleculares de diagnóstico em patologia do trato genital 

inferior. Corrimento genital. Infecção genital baixa. Salpingite aguda. Dor pélvica crônica. 

Doenças benignas do útero. Prolapso genital e roturas perineais. Incontinência urinária de 

esforço. Infecção urinária na mulher. Bexiga hiperativa. Câncer de mama. Mamografia e USG 

(indicações, técnicas e interpretação). Lesões não palpáveis de mama: diagnóstico e conduta. 

Terapêutica sistêmica do carcinoma de mama. Neoplasias benignas de mama: fibroadenoma, 
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papiloma e tumores filodes. Alteração funcional benigna da mama. Mastites e cistos 

mamários. Fluxos papilares. Mastalgias cíclicas e acíclicas. Procedimentos invasivos em 

mastologia. Ultrassom de mama: indicação e técnica. Procedimentos invasivos dirigidos pela 

mamografia e ultrassom. 

Médico Ortopedista 

Conhecimentos Específicos 

Introdução ao estudo da biomecânica; Biomecânica localizada (MMSS, MMII e Coluna); 

Embriologia humana; Histogênese óssea; Fisiologia e Bioquímica óssea; Consolidação e 

retardamento de consolidação da fratura; Doenças ósseas metabólicas; Distúrbios congênitos 

da osteogênese do desenvolvimento; Deformidades congênitas; Exame músculo-articular; 

Osteomielites e pioartrites; Infecções ósseas específicas: tuberculose, lues, micoses; 

Tratamento de sequelas de paralisia infantil; Paralisia obstétrica; Paralisia cerebral; 

Cervicobraquialgias; Pé plano postural; Afecções ortopédicas comuns da infância; Pé 

equinovaro congênito; Hallux Valgus; Lombalgia, lombociatalgia e hérnia discal; Escoliose; 

Espondilolise e espondilolistese; Epifisiolistese proximal do fêmur; Osteocondrites; Moléstia de 

Perthes; Displasia congênita do quadril; Tratamento das artroses do MMII; Ombro doloroso; 

Tumores ósseos; Fraturas expostas; Fraturas de escafóide; Fraturas luxações do carpo; 

Fraturas do punho (Fratura de Colles); Lesões traumáticas da mão; Fraturas dos ossos do 

antebraço; Fraturas supracondilianas do úmero na criança; Fraturas e luxações da cintura 

escapular; Fraturas do úmero; Fraturas e luxações da cintura pélvica; Fraturas do terço 

proximal do fêmur; Fraturas do colo do fêmur na criança; Fraturas supracondilianas do fêmur; 

Fratura do joelho; Lesões ligamentares e meniscais do joelho; Fratura da diáfise tibial e 

fraturas do tornozelo; Fratura dos ossos do Tarso; Anatomia e Radiologia em Ortopedia e 

Traumatologia; Anatomia do sistema muscular; Anatomia dos vasos e nervos; Anatomia 

cirúrgica: vias de acesso em cirurgia ortopédica e traumatológica. 

Médico Pediatra 

Conhecimentos Específicos 

Crescimento e desenvolvimento. Icterícia neonatal. Infecções perinatais. Imunizações. 

Anemias carenciais e anemias hemolíticas. Púrpuras, tumores comuns na infância. Doenças 

de notificação compulsória. Infecções de vias superiores. Infecções de vias aéreas inferiores. 

Asmabrônquica. Patologias alérgicas na infância. Distúrbios hidroeletrolíticos e ácido-basico. 

Terapia de hidratação oral e parenteral. Síndrome da má absorção aguda e crônica. Infecção 

urinária. Glomerulites e hipertensão arterial. Osteoartrites. Infecções de partes moles. 

Antibioticoterapia. Doenças parasitárias. Queimaduras. Intoxicações exógenas. Hepatites. 

Doenças do tecido conjuntivo. Doenças exantemáticas. Mordeduras humanas e por animais. A 

criança vitimizada. Patologias cirúrgicas comuns na infância. Síndromes nefrótica e nefrítica. 

Septicemia e choque séptico. Diabetes melitus e cetoacidose diabética. Parada 

cardiorrespiratória. Insuficiência cardíaca. Cardiopatias congênitas. Malformações congênitas 

comuns. Convulsão. 

Médico Psiquiatra 

Conhecimentos Específicos 

Psicologia médica. Psiquiatria social e comunitária. Interconsulta e psiquiatria de hospital 

geral. Epidemiologia psiquiátrica. Transtornos mentais orgânicos. Transtornos mentais 

decorrentes do uso de álcool e drogas. Esquizofrenia. Transtornos do humor. Transtornos 

ansiosos. Transtornos alimentares. Transtornos da personalidade. Transtornos mentais da 

infância e adolescência. Urgências psiquiátricas. Psicofarmacologia. Eletroconvulsoterapia. 

Noções psicodinâmicas de funcionamento mental. Noções de técnica psicanalítica e 

psicoterápicas. Noções de psicanálise e modalidades psicoterápicas psicodinâmicas. 

Desenvolvimento psíquico. Adolescência e conflito emocional. Equipe multidisciplinar e 

manejo psicodinâmico de pacientes internados e ambulatoriais. 

Médico Pneumologista Adulto 

Conhecimentos Específicos 

Pneumologia: Anatomia e Fisiologia do Sistema Respiratório. Farmacologia do Sistema 

Respiratório. Asma: definição; epidemiologia; patologia; patogenia; diagnóstico; tratamento. 

Doença pulmonar obstrutiva crônica: definição; epidemiologia; fisiopatologia; diagnóstico; 

tratamento. Pneumonias: etiopatogenia; epidemiologia; diagnóstico; tratamento. Critérios de 

Fine. Diagnósticos diferenciais. Tosse crônica: definição; diagnósticos; roteiro de diagnóstico e 

tratamento. Tuberculose: epidemiologia; etiologia; métodos diagnósticos; diagnóstico; 

tratamento. Procura de casos. Prevenção. Biossegurança. Pneumopatias intersticiais: 

diagnósticos diferenciais; métodos diagnósticos; tratamento. Tromboembolismo pulmonar: 

epidemiologia; fisiopatologia; diagnóstico; métodos diagnósticos; tratamento e prevenção. 

Influenza: epidemiologia; quadro clinico; diagnóstico; tratamento; prevenção. Pneumologia 

pediátrica: fibrose cística. Pneumonias. Broncoespasmos. Imunodeficiências. Alergias. 
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Supurações pulmonares: bronquectasias. Abcesso pulmonar primário e secundário. 

Sarcoidose: etiopatogenia; diagnóstico; tratamento. Pneumoconioses: definição; classificação; 

diagnóstico; tratamento. Provas de função pulmonar/gasometria: interpretação de resultados. 

Derrames pleurais. 

Médico Socorrista 

Conhecimentos Específicos 

Emergências hospitalares; Insuficiência Periférica, Hipertensão Arterial, Asma, DPOC, 

Pneumonia, Tuberculose, Doença Péptica, Colecistopatia, Diarréia, Nefrolitiase, Infeccções 

urinárias, Diabétes Mellitus, Hipotiroidismo, Hipertireodismo, Anemia Hemolíticas, Purpuras, 

Distúrbios de coagulação, Gota, Meningites, Alcoolismo, Abstinência Alcoólica, Surtos 

Psicóticos, Tétano, Raiva Humana, Manifestações Pulmonares e Neurológicas de Aids, 

Leptospirose, Dengue, Sinusite, Escabiose, Pediculose, Dermatite de Contato, Doença do 

Soro, Edema Angioneurótico, Urticária, Anafilaxia, Doença Inflamatória Pélvica, Intoxicações 

Exógenas .Choque: Séptico e Cardiogênico, Reposiçao Volêmica x Tipos de Liquidos, Drogas 

Vasoativas, Distúrbios Cardiovasculares: Dor Torácica: Angina Instável; IAM. Edema Agudo 

Pulmão. Emergências Hipertensivas. TEP e TVP: Anticoagulantes e Fibronoliticos. Arrtmias: 

Taqui e Bradi x Marca Passo. ACLS x Manobras de Ressuscitação. Dissecção de Aorta 

Aguda. Distúrbios do Sistema Respiratório: Insuficiência Respiratória Aguda: Monitoração; 

Ventilação. Distúrbios Metabólicos: IRA x Diálise. Equilibrio Acído Básico; Diabetes: Coma 

Cetoácidótico, Hiperosmolar, Hipoglicêmico. Distúrbios Gastrointestinais e Hepáticos: HDA, 

Abdômen Agudo, Peritonite, Pancreatite Aguda, Isquemia Mesentérica, Encefalopatia 

Hepática. Distúrbios Neurológicos: Convulsão, Coma, Confusão Mental, TCE, AVC. Distúrbios 

da Nutrição: Suporte Nutricional: NPP, Nutrição Enteral. Distúrbios Hematológicos: Utilização 

de Sangue e Derivados, Distúrbios da Coagulação. Infecções e Antimicrobianos: Antibióticos: 

Imunocompetentes e Imunossuprimidos, Lei Estadual nº 10.241/99, Bioética. Noções básicas 

de urgência / emergência em pediatria. Acidentes por animais peçonhentos. Intoxicações 

agudas. Aspiração e ingestão de corpo estranho. Doenças exantemáticas na Infância. 

Antibioticoterapia em emergência pediátrica. Meningites virais e bacterianas. Estado de mal 

convulsivo. Insuficiência cardíaca congestiva. Glomerulonefrite difusa aguda pós-

estreptocócica. Cetoacidose diabética. Abdômen agudo na infância. Infecções bacterianas de 

pele e tecido celular subcutâneo. Traumatismo cranioencefálico. 

Médico do Trabalho 

Conhecimentos Específicos 

Organização dos Serviços de Saúde do Trabalhador. Organização Internacional do Trabalho e 

Normas Internacionais do Trabalho. Doenças Ocupacionais Relacionadas ao Trabalho. 

Conceito, relação saúde/doença/ambiente do trabalho. Doenças ocupacionais e profissionais. 

Doenças causadas por agentes físicos, químicos e biológicos. Doenças relacionadas aos 

sistemas cardiovascular, digestivo, endócrino, hemolinfático, neuropsíquico, osteomuscular, 

respiratório, tegumentar, urogenital, oftálmico e otorrinolaringológico. Doenças infecciosas 

ocupacionais e Câncer. Acidentes no trabalho ou portador de uma doença do trabalho - 

Reabilitação profissional - mudança de cargo/função. Toxicologia ocupacional: Agentes 

tóxicos, exposições e vias de introdução. Classificação das intoxicações - limites permissíveis 

para agentes tóxicos no ambiente de trabalho. Ergonomia - Cargas e solicitações no trabalho - 

Formas de trabalho humano: Fadiga e monotonia, vibrações intensas - iluminação. Saúde 

ambiental e repercussões na saúde individual e coletiva: Mapeamento de riscos - Ações de 

Saúde, de Segurança do trabalho e dos Agentes funcionais - Campanhas de prevenção de 

Saúde, planejamento, implantação e execução de programa. AIDS, Alcoolismo, Tabagismo e 

uso de drogas nas empresas. Legislação previdenciária e acidentária (CLT). Laudo Pericial e 

os Processos Trabalhistas - Proteção do Trabalhador: da mulher e do menor. Vigilância 

sanitária - Legislação estadual e municipal - Epidemiologia e Saúde do Trabalhador. Aspectos 

de Biossegurança. Experiência no atendimento de urgências em medicina pré-hospitalar para 

vítimas de acidentes e mal súbito - Perícia Médica - Sigilo Profissional Atestado e Boletim 

Médico. Saúde do Trabalhador no âmbito do SUS. Investigação e análise dos acidentes de 

trabalho - conceito do acidente do trabalho, medidas técnicas e administrativas de prevenção. 

Metodologia de abordagem: individual e coletiva dos trabalhadores, com o uso de ferramentas 

epidemiológicas; Epidemiologia das doenças profissionais no Brasil, aspectos toxicológicos e 

sua prevenção.  
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ANEXO II 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DOS CARGOS 

Cargos Descrição sumária 

Assistente Social 
Atender, encaminhar e acompanhar o servidor ou indivíduo, por meio de um 
processo de conscientização, para que se reintegre na sociedade analisando 
suas carências e recursos socioeconômicos. Executar outras tarefas correlatas. 

Contador 

Executar ações de planejamento, supervisão e orientação dos processos e 
procedimentos da área de gestão e contabilidade pública, de acordo com as 
exigências legais e fiscais de apuração dos elementos necessários à 
elaboração orçamentária e ao controle da situação patrimonial financeira da 
Administração Municipal. 

Desenhista 
Elaborar desenhos de projetos de obras civis, instalações elétricas e hidráulicas. 
Analisar plantas, croquis e especificações, efetuando cálculos e determinando 
características. Executar outras tarefas correlatas. 

Enfermeiro 
Supervisionar o atendimento a enfermos na preparação, exames e tratamentos 
médicos, assistindo-os em casos de internações e cumprindo determinações 
médicas. Executar tarefas correlatas. 

Engenheiro (Obras 
Públicas) 

Elaborar, executar, dirigir e fiscalizar projetos de engenharia civil mecânica e 
elétrica de obras oficiais, pavimentação e saneamento básico. Preparar plantas, 
orçamentos e custo de mão-de-obra. Executar outras tarefas correlatas.  

Farmacêutico Bioquímico 

Executar tarefas diversas relacionadas com a composição e fornecimento de 
medicamentos e outros preparados semelhantes análise de toxinas de 
substancia de origem animal e vegetal de matérias primas e de produtos, 
valendo-se de técnicas e aparelhos especiais e baseando-se em fórmulas 
estabelecidas para atender as receitas médicas odontológicas e veterinárias. 
Executar outras tarefas correlatas. 

Fisioterapeuta 
Atender portadores de doenças reumáticas, paralisias, acidentados, amputados 
e outros, executando tratamento de exercícios corretivos, utilizando-se de meio 
físicos e aparelhos adequados. Executar outras tarefas correlatas. 

Médicos 

Examinar pacientes, manter seu registro com anotação sobre possível 
diagnóstico e tratamento prescrito requisitar e analisar resultados de exames. 
Acompanhar o paciente verificando a evolução da doença. Executar outras 
tarefas correlatas. 

Porteiro 
Inspecionar áreas e instalações prediais, fiscalizando e observando a entrada e 
saída de pessoas, prestando informações. Executar pequenos serviços de 
manutenção geral e outras tarefas correlatas. 

Professor Adjunto Ministrar aulas nas Escolas Municipais, de acordo com a Proposta Pedagógica 
e metodologias inseridas no Plano Escolar. Executar outras tarefas correlatas. 

Professor de Educação 
Básica I - PEB I 

Ensinar e educar crianças nas escolas municipais de ensino fundamental - 
primeiro ciclo ministrando aulas bem como determinando e programando 
metodologia de ensino e selecionando o material didático, necessário ao efetivo 
cumprimento dos objetivos educacionais, dentro da matéria para a qual for 
lecionar. Executar outras tarefas correlatas. 

Odontólogo 
Diagnosticar e tratar afecções dos doentes e cavidade bucal, examinado e 
identificando a presença de cáries e afecções; efetuar, exames locais, 
laboratoriais e radiológicos. Executar outras tarefas correlatas. 

Psicólogo 

Proceder a exames em indivíduos que apresentem problemas de 
comportamentos familiar social ou distúrbios psíquicos diagnosticá-los e orientá-
los na terapêutica. Aplicar testes, métodos e técnicas psicológicas em estudos 
clínicos individuais e orientação profissional. Executar outras tarefas correlatas. 

Recepcionista 
Recepcionar os visitantes nos órgãos municipais, bem como registrar e distribuir 
correspondências e recados da unidade, atendendo e encaminhando as 
pessoas que nele transitam. Executar outras correlatas. 

Telefonista de PABX Receber, efetuar e completar ligações telefônicas urbanas e interurbanas, 
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utilizando-se de equipamentos de telefonia PABX ou K.S. Anotar e transferir 
recados. Registrar ligações interurbanas. Executar outras tarefas correlatas. 

Terapeuta Ocupacional 
Atuar no sentido de desenvolver, habilitar e reabilitar pacientes portadores de 
deficiências físicas e/ ou psíquicas. Orientar pacientes e seus familiares para 
uma maior eficácia da terapia aplicada. Executar outras tarefas correlatas. 

Topógrafo 
Executar levantamentos topográficos, demarcando locais, fazendo croquis dos 
levantamentos executados e emitindo pareceres. Executar outras tarefas 
correlatas. 
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ANEXO III – DO CRONOGRAMA PREVISTO 

13 de novembro de 2013 a 
13 de dezembro de 2013 

Período de Inscrições. 

13 de novembro de 2013 a 
13 de dezembro de 2013 

Entrega de Títulos via Sedex  
(somente para os cargos de Professor Adjunto e PEB I). 

14 e 15 de novembro de 2013 Prazo para solicitação de isenção de taxa no site www.zambini.org.br 
Até 18 de novembro de 2013 Prazo para protocolo da documentação referente a isenção de taxa. 

03 de dezembro de 2013 Lista de resultado da solicitação de isenção de taxa 
04 e 05 de dezembro de 2013 Prazo de recurso da em face do resultado da solicitação de isenção de taxa 

11 de dezembro de 2013 Publicação do resultado dos recursos em face do resultado de solicitação 
de isenção. 

17 de janeiro de 2014 Convocação para as Provas Objetivas 
26 de janeiro de 2014 Aplicação das Provas Objetivas. 
27 de janeiro de 2014 Divulgação do gabarito no site www.zambini.org.br 

28 e 29 de janeiro de 2014 Prazo para recurso do Gabarito Preliminar 
14 de fevereiro de 2014 Classificação Preliminar e Pontuação de Títulos 

Até 18 de fevereiro de 2014 Prazo para recurso da Classificação Preliminar e da Pontuação de Títulos 
24 de fevereiro de 2014 Classificação Final 
26 de fevereiro de 2014 Homologação 

• As datas apresentadas são meramente previstas e podem ser alteradas. Deve o candidato acompanhar as 
publicações por meio da Imprensa Oficial do Município e pelo site www.zambini.org.br  
 

REALIZAÇÃO: 

 

http://www.zambini.org.br/
http://www.zambini.org.br/

