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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITATIBA  
ESTADO DE SÃO PAULO 

 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO 001/2014 

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITATIBA, no uso de suas atribuições legais, faz saber que realizará por 

meio do Instituto Zambini, no dia 18 de maio de 2014, conforme cronograma anexado, em locais e horários a serem 

oportunamente divulgados, Concurso Público 001/2014 destinado aos empregos dispostos na Tabela I, atualmente 

vagos e que vierem a vagar no prazo de validade deste concurso, conforme determina o artigo 37, Inciso II, da 

Constituição da República Federativa do Brasil. 

O Concurso Público reger-se-á pelas disposições contidas nas Instruções Especiais, parte integrante deste 

edital. 

 

I N S T R U Ç Õ E S  E S P E C I A I S  

I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1. O Concurso Público destina-se aos empregos públicos sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, 

dentro do prazo de validade de 2 (dois) anos, prorrogável por mais 2 (dois) anos a critério da Prefeitura do Município 

de Itatiba, a contar da data da homologação do certame. 

1.1. A contratação será feita de acordo com as necessidades e a conveniência de contratação da Prefeitura do 

Município de Itatiba. 

1.2. Os empregos públicos, salário inicial, carga horária semanal, requisitos necessários e o valor da taxa de inscrição, 

são os estabelecidos na tabela I. 

TABELA I – EMPREGOS PÚBLICOS, VAGAS, ESCOLARIDADE, SALÁRIOS, VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO E 
CARGA HORÁRIA SEMANAL 

Código 
do 

Emprego 
Emprego Vagas Escolaridade Exigida 

Valor do 
Salário 
Vigente 

Taxa de 
Inscrição 

Carga horária 
Semanal 

M01 Almoxarife 1 Ensino Médio Completo  R$ 2.172,63 R$ 42,90  44H 

M02 Cuidador Social 3 

Ensino Médio Completo com 
qualificação comprovada de 

Cuidador e conhecimentos em 
Estatuto do Idoso  

 R$ 2,521,20 R$ 42,90  40H 

M03 Orientador Social 3 

Ensino Médio Completo com 
experiência comprovada de 

atuação em programas, projetos 
e/ou serviços socioassistenciais 

e conhecimento da PNAS 
(Política Nacional de Assistência 
Social) e Noções sobre Direitos 

Humanos e Sociais.  

 R$ 2.521,20 R$ 42,90 40H 

T01 Auxiliar de Odontologia 2 

Ensino Médio Completo e Curso 
de Auxiliar/Atendente de 

Consultório Dentário 
reconhecido pelo MEC e 

Registro no CRO 

R$ 1.552,75  R$ 42,90  40H 

T02 Desenhista 2 

Ensino Médio Completo e Curso 
Técnico em Desenho em 
instituição devidamente 

reconhecida e domínio de 
programas de software 

específicos da área  

 R$ 1.627,25 R$ 42,90  40H 
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Código 
do 

Emprego 
Emprego Vagas Escolaridade Exigida 

Valor do 
Salário 
Vigente 

Taxa de 
Inscrição 

Carga horária 
Semanal 

T03 Fiscal de Obras 2 
Ensino Médio Completo e Título 

de Técnico em Edificações 
registrado no CREA 

 R$ 2.339,79 R$ 42,90  40H 

T04 Técnico de Agrimensura 2 

Ensino Médio Completo e Curso 
Técnico em Agrimensura ou 
Topografia com registro no 

CREA 

 R$ 2.148,27 R$ 42,90  40H 

T05 Técnico de Edificações 1 
Ensino Médio Completo e Curso 

Técnico em Edificações com 
registro no CREA 

 R$ 2.148,27 R$ 42,90  40H 

T06 Técnico de Informática 1 

Ensino Médio Completo e Curso 
Técnico de Informática ou 
Técnico em Eletrônica ou 

Técnico em Redes de 
Computadores, reconhecido pelo 

MEC 

 R$ 2.057,83 R$ 42,90  40H 

S01 Analista de Informática 1 

Ensino Superior Completo em 
grau de Bacharel nas áreas de 

Ciências da Computação, 
Engenharia da Computação, 
Sistemas de Informação ou 

Curso Superior de Tecnologia 
em Análise e Desenvolvimento 
de Sistemas, reconhecido pelo 

MEC 

 R$ 3.545,78 R$ 62,90  40H 

S02 Arquiteto 1 
Ensino Superior Completo em 
Arquitetura e registro no CAU 

 R$ 2.786,11 R$ 62,90 40H 

S03 Auditor Fiscal de Rendas 3 
Graduação em nível superior 

realizada em curso devidamente 
reconhecido pelo MEC  

 R$ 2.339,79 R$ 62,90  40H 

S04 Médico Alergogista 2 
Registro no CRM e 

especialização ou residência 
medica reconhecida na área. 

 R$ 3.545,78 R$ 62,90  20H 

S05 Médico Cardiologista 2 
Registro no CRM e 

especialização ou residência 
medica reconhecida na área. 

 R$ 3.545,78 R$ 62,90  20H 

S06 Medico do Trabalho 1 
Registro no CRM e 

especialização ou residência 
medica reconhecida na área. 

 R$ 3.545,78 R$ 62,90  20H 

S07 Médico Endocrinologista 2 
Registro no CRM e 

especialização ou residência 
medica reconhecida na área. 

 R$ 3.545,78 R$ 62,90  20H 

S08 Médico Gastroenterologista 2 
Registro no CRM e 

especialização ou residência 
medica reconhecida na área. 

 R$ 3.545,78 R$ 62,90  20H 

S09 Médico Geriatra 2 
Registro no CRM e 

especialização ou residência 
medica reconhecida na área. 

 R$ 3.545,78 R$ 62,90  20H 

S10 Médico Ginecologista 2 
Registro no CRM e 

especialização ou residência 
medica reconhecida na área. 

 R$ 3.545,78 R$ 62,90  20H 

S11 Médico Nefrologista 2 
Registro no CRM e 

especialização ou residência 
medica reconhecida na área. 

 R$ 3.545,78 R$ 62,90  20H 

S12 Médico Neurologista 2 
Registro no CRM e 

especialização ou residência 
medica reconhecida na área. 

 R$ 3.545,78 R$ 62,90  20H 

S13 Médico Oftalmologista 2 
Registro no CRM e 

especialização ou residência 
medica reconhecida na área. 

 R$ 3.545,78 R$ 62,90  20H 

S14 Médico Oncologista 2 
Registro no CRM e 

especialização ou residência 
medica reconhecida na área. 

 R$ 3.545,78 R$ 62,90  20H 
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Código 
do 

Emprego 
Emprego Vagas Escolaridade Exigida 

Valor do 
Salário 
Vigente 

Taxa de 
Inscrição 

Carga horária 
Semanal 

S15 Médico Pediatra 2 
Registro no CRM e 

especialização ou residência 
medica reconhecida na área. 

 R$ 3.545,78 R$ 62,90  20H 

S16 Médico Pneumologista 2 
Registro no CRM e 

especialização ou residência 
medica reconhecida na área. 

 R$ 3.545,78 R$ 62,90  20H 

S17 Médico Psiquiatra 2 
Registro no CRM e 

especialização ou residência 
medica reconhecida na área. 

 R$ 3.545,78 R$ 62,90  20H 

S18 Médico Reumatologista 2 
Registro no CRM e 

especialização ou residência 
medica reconhecida na área. 

 R$ 3.545,78 R$ 62,90  20H 

S19 Médico Urologista 2 
Registro no CRM e 

especialização ou residência 
medica reconhecida na área. 

 R$ 3.545,78 R$ 62,90  20H 

S20 
Professor de 

Desenvolvimento Infantil 
20 

Licenciatura plena em 
Pedagogia ou normal superior, 
com habilitação ou formação 
para docência em Educação 

Infantil  

 R$ 1.688,03 R$ 62,90  40H 

 

II – DAS ATRIBUIÇÕES DOS EMPREGOS 

 

EMPREGO: Almoxarife 

Organiza e/ou executa de almoxarifado como recebimento, registro, guarda, fornecimento e inventário de materiais, 

observando as normas e dando orientação sobre o desenvolvimento desses trabalhos, para manter o estoque em 

condições de atender às unidades administrativas; Fazer o registro, controle, estocagem e movimentação de materiais, 

retirada ou devolução de equipamentos, peças, materiais e ferramentas; e desempenhar atividades afins. 

 

EMPREGO: Cuidador Social 

Assegurar ao idoso o acesso a seus direitos de cidadão; identificar as necessidades do idoso, auxiliando-o na 

realização de suas Atividades de Vida Diárias (AVDs); zelar pelo bem-estar, saúde, alimentação, higiene pessoal, 

cultural, recepção e lazer da pessoa idosa; reconhecer situações de urgência e emergência e providenciar atendimento 

de suporte; identificar situações de risco à integridade física e psicológica do idoso, evitando situações de agravo; 

estimular a convivência familiar e social do idoso.  

 

EMPREGO: Orientador Social 

Recepção e oferta de informações às famílias e pessoas beneficiárias da Assistência Social; mediação dos processos 

grupais, próprios dos serviços de conveniência ofertados nos CRAS, CREAS e Centro da Juventude; apoio ao trabalho 

dos técnicos de nível superior, na busca ativa e abordagem social às pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade 

e risco social dos territórios dos CRAS, CREAS e Centro da Juventude; participação e atividades de capacitação e 

reuniões de planejamento das equipes de referência dos CRAS, CREAS e Centro da Juventude.  

 

EMPREGO: Auxiliar de Odontologia 

Executar tarefas de caráter gerais, relativas a higienização bucal, instrumentação e manipulação de materiais 

odontológicos, manutenção de equipamentos dentários, sob a supervisão do Cirurgião Dentista; Instrumentar o 

Cirurgião dentista ou o Técnico de Higiene Dentária junto a cadeira odontológica; manipular substâncias restauradoras; 

auxiliar no atendimento ao paciente; revelar e montar radiografias infra-oral; preencher e anotar fichas clínicas; 
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confeccionar modelos de gesso; manter em ordem arquivo e fichário; preparar o paciente para atendimento; promover 

o isolamento relativo; selecionar moldeiras; orientar os pacientes sobre higiene bucal; marcar consultas; executar 

outras atribuições afins.  

 

EMPREGO: Desenhista 

Auxiliar na elaboração e estudo de projetos de engenharia, bem como elaborar desenhos técnicos de arquitetura e 

Obras; estudar o esboço ou a idéia central do plano, examinando croquis, rascunhos, plantas, especificações técnicas 

e outros elementos, para orientar-se elaboração do projeto; desenvolver e detalhar desenhos de projetos 

arquitetônicos, urbanísticos, de engenharia civil e outros, segundo orientação técnica;  executar desenhos de projetos 

ou anteprojetos de obras públicas, baseando-se em esboços e especificações fornecidas por engenheiros ou 

arquitetos; executar desenhos topográficos, utilizando-se de croquis e outros elementos extraídos de levantamentos de 

campo; desenvolver desenhos técnicos, consultando livros e especificações, observando originais, medindo e 

adaptando detalhes e particularidades; desenhar organogramas, fluxogramas, gráficos e painéis, bem como, 

formulários, fichas e demais documentos administrativos padronizados; arquivar desenhos, mapas, gráficos, projetos, 

documentos, dispondo-os adequadamente, a fim de facilitar posterior consulta; executar outras atribuições afins. 

 

EMPREGO: Fiscal de Obras 

Verificar e orientar o cumprimento das Posturas municipais e da regulamentação urbanística concernente a edificações 

particulares; Inspecionar os imóveis recém construídos ou reformados, a fim de oferecer laudo nos processos de 

concessão de "habite-se"; Verificar o licenciamento de obras de construção ou reforma, oferecendo laudo para o 

competente embargo daquelas que não estiverem providas da competente autorização ou não estiverem de 

conformidade com o projeto aprovado; Acompanhar os engenheiros e arquitetos da Prefeitura nas inspeções e vistoria 

realizadas; Verificar a instalação de bancas e barracas em logradouros públicos, no que concerne à permissão e ao 

cumprimento das normas de Posturas I municipais; Verificar, além das indicações de segurança, o cumprimento de 

Posturas I relativas ao fabrico, manipulação, depósito, embarque, desembarque, transporte, comércio e uso de 

inflamáveis, explosivos e corrosivos; Verificar o cumprimento da legislação sobre Posturas I municipais quando da 

instalação de circos e outros tipos de espetáculos públicos promovidos por particulares, exigindo, inclusive, a 

apresentação de documentos de responsabilidade de engenheiro devidamente habilitado; Verificar as violações às 

normas sobre poluição sonora: uso de buzinas, casas de disco, clubes, boates, discotecas, alto-falantes, bandas de 

música, entre outras; Intimar, autuar, estabelecer prazos e tomar outras providências relativas aos violadores das 

Posturas I municipais e da legislação urbanística; Realizar vistorias especiais para instrução de processos ou apuração 

de denúncias ou reclamações; Verificar a regularidade da exibição e utilização dos anúncios publicitários, por qualquer 

meio, nas vias e logradouros públicos, inclusive a propaganda comercial afixada em muros, tapumes e vitrines; Emitir 

relatórios periódicos sobre suas atividades e manter a chefia permanentemente informada a respeito das 

irregularidades encontradas; Redigir memorandos, ofícios, relatórios e demais documentos relativos aos serviços de 

fiscalização executados; Executar outras atribuições afins. 

 

EMPREGO: Técnico de Agrimensura 

Executar, orientar e supervisionar os trabalhos de topografia de obras, determinando a localização, as dimensões 

exatas e a configuração de terrenos e estradas, para fornecer dados básicos necessários aos trabalhos de construção, 

exploração e elaboração de mapas; Organizar e consultar mapas e plantas, registros e especificações, estudando-os e 

calculando as medições a serem efetuadas, para preparar esquemas de levantamento topográfico; Efetuar o 

reconhecimento básico da área, analisando as características do terreno para decidir sobre os pontos de partida e 

selecionar materiais e instrumentos; Realizar levantamentos da área demarcada, posicionando e manejando teodolitos, 
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níveis, trenas, baliza e outros aparelhos de medição; Registrar os dados obtidos, anotando os valores e os cálculos 

numéricos efetuados, para elaboração de projetos, mapas topográficos ou outros trabalhos afins; Elaborar esboços, 

plantas e relatórios técnicos de praças, parques, centros de lazer, etc., indicando pontos e convenções para estruturar 

melhor a cidade; Supervisionar os trabalhos topográficos, determinando a colocação de estacas e indicando referências 

de nível, marcos de locação e demais elementos, para orientar os auxiliares na execução dos trabalhos; Acompanhar 

os serviços de terraplanagem, através de plantas e planilhas; Fazer levantamentos de ruas, terrenos, tubulações de 

água pluvial, esgotos e projetos de construção; Zelar pela manutenção, guarda e conservação dos instrumentos, 

aferindo-os e retificando-os, para conservá-los dentro dos padrões exigidos; Realizar a conferência de projetos de 

obras civis, conforme a planta do loteamento e código de obras, quando solicitado; e Executar outras atribuições afins. 

 

EMPREGO: Técnico de Edificações 

Executa tarefas de caráter técnico relativas a execução de projetos de edificações e outras obras de engenharia civil, 

orientando-se por plantas, esquemas e especificações técnicas, para colaborar na construção, reparo e conservação 

das mencionadas obras; realiza estudos no local das obras, procedendo a medições, analisando amostras de solo, 

efetuando cálculos para auxiliar na preparação de plantas e especificações relativas a construções, reparação e 

conservação de edifícios e outras obras de engenharia civil; executa esboços e desenhos técnicos estruturais, 

seguindo plantas, esquemas, especificações técnicas e utilizando instrumentos de desenho, para orientar os trabalhos 

de construção, manutenção e reparos; prepara estimativas detalhadas sobre quantidades e custos de materiais e mão 

de obra para fornecer os dados necessários à elaboração de proposta de execução das obras; auxilia na preparação 

de programas de trabalho e na fiscalização das obras, acompanhando e controlando os respectivos cronogramas, para 

assegurar o cumprimento das condições estabelecidas ou localizar falhas na execução; identifica e resolve problemas 

que surjam, aplicando seus conhecimentos teóricos e práticos na construção de obras e nas instalações hidráulicas, 

sanitárias e elétricas, para assegurar o desenvolvimento normal dos trabalhos; executa serviços técnicos 

administrativos; supervisiona e executa obras e serviços de terraplenagem, projetos de locação, projetos de obras 

viárias, observando o cumprimento das especificações técnicas exigidas, para assegurar os padrões de qualidade e 

segurança; executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior. 

 

EMPREGO: Técnico de Informática 

Operar sistemas de computadores e microcomputadores, monitorando o desempenho dos aplicativos, recursos de 

entrada e saída de dados, recursos de armazenamento de dados, registros de erros, consumo da unidade central de 

processamento (CPU), recursos de rede e disponibilidade dos aplicativos; assegurar o funcionamento de hardwares e 

softwares; executar a política de segurança da informação, por meio de cópias de segurança e armazenamento em 

local prescrito, verificando acesso lógico de usuário e destruindo informações sigilosas descartadas; atender munícipes 

e servidores municipais, orientando-os na utilização de hardwares e softwares; auxiliar na inspeção do ambiente físico 

para segurança no trabalho; consertar e instalar aparelhos eletrônicos, desenvolver dispositivos de circuitos eletrônicos, 

realizar manutenções corretivas, preventivas e preditivas e instalar hardwares e redes internas de computador; auxiliar 

na administração de ambientes informatizados, prestando suporte técnico ao usuário; auxiliar na elaboração da 

documentação técnica referente à rede interna, ao estado do parque de hardware da Prefeitura, comunicando ao 

superior imediato toda e qualquer situação que possa interromper os serviços prestados pelos órgãos municipais, bem 

como pelo site oficial da Prefeitura; cumprir os padrões de segurança da informação estabelecidos; auxiliar a 

implantação de sistemas, digitando informações, fornecendo dados sobre a rede ou instalando equipamentos ou 

periféricos necessários; executar, conforme orientação do superior imediato, etapas determinadas durante a 

implantação de projetos de infraestrutura; controlar a liberação de senhas e acessos, emitindo relatórios de segurança 

da informação sobre o uso da rede interna da Prefeitura e do site oficial do município; realizar outras tarefas correlatas. 



 

Prefeitura do Município de Itatiba 001/2014 6 

EMPREGO: Analista de Informática 

Desenvolver e implantar sistemas informatizados dimensionando requisitos e funcionalidades dos sistemas, 

especificando sua arquitetura; escolher ferramentas de desenvolvimento, especificando programas, codificando 

aplicativos mais adequados à Prefeitura do Município de Itatiba; administrar ambientes informatizados, prestando 

suporte especializado ao usuário; elaborar documentação técnica referente à rede interna, ao estado do parque de 

hardware da Prefeitura, sugerir aquisições para manutenção adequada dos serviços e realizar auditorias de 

manutenção, comunicando ao superior imediato toda e qualquer situação que possa interromper os serviços prestados 

pelos órgãos municipais, bem como pelo site oficial da Prefeitura; elaborar documentação técnica referente ao estado 

do parque de hardware da Prefeitura, e sugerir aquisições para manutenção adequada dos serviços; estabelecer 

padrões, coordenar projetos, oferecer soluções para ambientes informatizados e pesquisar tecnologias em informática; 

acompanhar e realizar processos de implantação de sistemas; planejar e executar projetos de infraestrutura; elaborar e 

administrar procedimentos de segurança da informação, controlando a liberação de senhas e acessos, bem como 

emitir relatórios de segurança da informação sobre o uso da rede interna da Prefeitura e do site oficial do município; 

desenvolver, programar e implementar a política de segurança da informação referente ao banco de dados do 

Município; treinar, orientar e avaliar o desempenho de operadores do sistema de informação municipal; realizar outras 

tarefas correlatas. 

 

EMPREGO: Arquiteto 

Analisar e elaborar projetos arquitetônicos, paisagísticos e urbanísticos, bem como acompanhar e orientar a sua 

execução; realizar estudos urbanísticos e formular recomendações, objetivando orientar o desenvolvimento do 

município; elaborar projetos urbanísticos, paisagísticos e arquitetônicos; orientar e fiscalizar a execução de projetos; 

participar da fiscalização das Posturas I urbanísticas; analisar projetos de obras particulares de loteamento, 

desmembramento e remembramento de terrenos; realizar estudos e elaborar projetos, objetivando a preservação do 

patrimônio histórico do Município; e executar outras atribuições afins. 

 

EMPREGO: Auditor Fiscal de Rendas 

Dos Auditores Fiscais de Rendas Municipais, optantes pelo regime da Gratificação de Produtividade Fiscal (GPF): 

realizar levantamentos fiscais e auditorias de ordem contábil, financeira, operacional e patrimonial das pessoas físicas 

ou jurídicas; efetuar atualizações cadastrais dos imóveis, para fins de lançamento de Tributos Imobiliários; prestar 

informações sobre processos relacionados às atividades descritas nas alíneas "a" e "b" do inciso I, do art. 8°, da Lei 

4.499/12; estudar, pesquisar e emitir relatórios de fiscalização; planejar, executar e participar de programa de pesquisa 

e treinamento relativo à tributação; assessorar e dar assistência técnica à Chefia da Seção de Fiscalização Tributária, 

Diretoria de Finanças, bem como ao Secretário de Finanças; fundamentar, no que diz respeito aos tributos mobiliários e 

imobiliários, processos que versem sobre medidas judiciais em geral; manter, sempre que necessário, intercâmbio com 

órgãos governamentais de qualquer esfera, relacionado com a tributação; responder consultas formuladas por 

contribuintes e interessados sobre matéria tributária; analisar e manifestar, dando pareceres em processos, sobre 

lançamentos de tributos das áreas mobiliária e imobiliária; atualizar e manter atualizados os cadastros mobiliário e 

imobiliário; analisar, fiscalizar e dar orientações sobre os tributos mobiliários e imobiliários; efetuar a verificação dos 

documentos fiscais e o acompanhamento da composição dos valores do Índice de Participação do Município na Quota-

Parte Municipal do ICMS; executar outros serviços pertinentes à tributação. 

Dos Auditores Fiscais de Rendas Municipais não optantes pelo regime da Gratificação de Produtividade Fiscal: realizar 

levantamento fiscal anexo à revisão do perfil tributário dos contribuintes enquadrados no regime de estimativa; realizar 

vistorias e outras providências quanto ao lançamento de tributos; prestar informações sobre processos administrativos 

relacionados à tributação; cancelar inscrição mobiliária, sem necessidade de levantamento fiscal ou quando a empresa 
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se enquadrar no regime de estimativa; cancelar, criar ou modificar inscrição imobiliária/mobiliária, para atualização do 

cadastro fiscal; promover o reenquadramento de regime, observado o disposto na letra "a" do inciso II, do art. 8°, da Lei 

4.499/12; efetuar diligências de processos e de denúncias; realizar controle, fiscalização e demais serviços relativos às 

taxas; promover a manutenção do cadastro fiscal mobiliário e imobiliário; realizar outros serviços não enquadrados nos 

itens acima, pertinentes à tributação. 

É da competência comum dos servidores responsáveis pelo serviço de fiscalização tributária, optantes ou não pelo 

regime da Gratificação de Produtividade Fiscal: orientar os contribuintes quanto ao exato cumprimento de suas 

obrigações fiscais; orientar os contribuintes sobre lançamentos de tributos municipais; efetuar ou homologar 

lançamentos tributários, observando o disposto nos incisos I e II do artigo 8°, da Lei 4.499/12; lavrar auto de infração, 

intimação fiscal e notificação preliminar observado o disposto nos incisos I e II do artigo 8°, da Lei 4.499/12. 

 

EMPREGO: Médicos (todas as especialidades) 

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. Efetuar exames médicos, 

emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e realizar outras formas de tratamento para diversos tipos de 

enfermidades, aplicando recursos da medicina preventiva e/ou terapêutica; analisar e interpretar resultados de exames 

diversos, comparando-os com os padrões normais, para confirmar ou informar o diagnóstico; manter registro dos 

pacientes examinados, anotando a conclusão diagnóstica, tratamento prescrito e evolução da doença; prestar primeiro 

atendimento em urgências clínicas, cirúrgicas e traumatológicas; encaminhar pacientes para o atendimento 

especializado, quando for o caso; fazer exames médicos necessários à admissão de pessoal pela Prefeitura; coletar e 

avaliar dados bioestatísticos sócio-sanitários da comunidade, de forma a desenvolver indicadores de saúde da 

população estudada; elaborar programas educativos e de atendimento médico preventivo voltados para a comunidade; 

assessorar a elaboração de campanhas educativas no campo da saúde pública e medicina preventiva; participar do 

desenvolvimento de planos de fiscalização sanitária; assinar Atestados de Óbito; e executar outras atribuições afins e 

disciplinadas pelo Conselho Federal de Medicina e regulamentadas pelo Conselho Regional de Medicina do Estado de 

São Paulo na sua especialidade.  

 

EMPREGO: Professor de Desenvolvimento Infantil  

Atuar nos grupos de crianças de 0 (zero) a 3 (três) anos, em atividades que envolvam o cuidar e o educar; administrar e 

auxiliar na alimentação das crianças, servir a alimentação nos horários determinados, estimular o self-service, 

acompanhar as crianças às refeições, estabelecendo entre elas noções de higiene local, pessoal e postura à mesa; 

participar ativamente nos momentos de higiene, como troca de fraldas e roupas, banho quando necessário e orientando 

as crianças quanto à higiene e alimentação; proporcionar ambiente e condições físicas adequadas ao sono e repouso 

das crianças, zelando para que não ocorram acidentes; organizar o acesso das crianças aos espaços educativos, 

recebendo orientações dos pais sobre eventual tratamento específico a ser a elas dispensado; acompanhar as crianças 

e zelar por elas durante sua permanência na unidade escolar, observando constantemente seu estado de saúde, seu 

comportamento e outras características; ministrar, quando necessário e de acordo com a prescrição médica, 

medicamentos, auxiliando no tratamento da criança; fazer curativos simples, quando necessário, utilizando os 

princípios de primeiros-socorros; desenvolver atividades de recreação e lazer, por meio de jogos e brincadeiras, 

auxiliando o aprendizado da criança e seu desenvolvimento nos aspectos físico, social, cognitivo e afetivo; planejar e 

desenvolver experiências de aprendizagem de acordo com o estabelecido em documento curricular do município e 

acompanhar o processo de desenvolvimento infantil, por meio de registro reflexivo e o preenchimento da ficha de 

avaliação e acompanhamento; respeitar as orientações sugeridas pela equipe gestora, para o bom funcionamento da 

unidade escolar e o bem estar das crianças, bem como de seus profissionais; tratar com urbanidade, respeito e ética 
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profissional as famílias em quaisquer situações e momentos; participar da elaboração do Projeto Político Pedagógico 

da escola; colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade; cumprir os dias 

letivos e carga horária de efetivo trabalho escolar, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao 

planejamento e às reuniões de acompanhamento; executar e manter atualizados os registros escolares e os relativos 

às suas atividades específicas; propiciar um ambiente livre de pressões e tensões, para acolher as crianças e favorecer 

o seu desenvolvimento integral; colaborar na realização de atividades cívicas e em eventos festivos promovidos pela 

Unidade Escolar; participar das reuniões pedagógicas, encontros de formação, seminários e outros eventos promovidos 

pela Secretaria Municipal de Educação; a Secretaria da Educação poderá determinar outras atividades correlatas ao 

magistério, aos Professores de Desenvolvimento Infantil, respeitando a necessidade de cada Unidade Escolar. 

 

III – DAS INSCRIÇÕES 

3. As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet no período das 10 horas de 26 de março de 2014 às 22 

horas de 22 de abril de 2014, no endereço eletrônico www.zambini.org.br  

3.1. Objetivando evitar ônus desnecessários, 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. 

3.2. O candidato deverá seguir as instruções apresentadas no site www.zambini.org.br, conforme a seguir: 

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

b) localizar, no site, o “link” correlato a Prefeitura do Município de Itatiba. 

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. 

3.2.1. 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. 

3.3. O Pagamento do boleto bancário NÃO poderá ser efetuado em Casas Lotéricas, Correios, Supermercados, 

Farmácias ou realizado via depósito em caixa eletrônico. 

3.4. O candidato poderá inscrever-se somente para um dos cargos previstos neste Edital. 

3.5. Efetuada a inscrição, não será permitida alteração ou troca do emprego apontado na ficha de inscrição, bem como 

não haverá, em hipótese alguma, devolução da taxa recolhida.  

3.6. As inscrições somente serão confirmadas após a comprovação do pagamento da respectiva taxa, apresentada no 

boleto gerado pelo candidato.  

3.7. O candidato que efetivar mais de uma inscrição terá confirmada apenas a última inscrição, sendo as demais 

canceladas. Não sendo possível identificar a última inscrição efetivada, todas serão canceladas.  

3.8. 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 ainda nenhum tipo de 

recurso em relação à mesma. 

3.9.  O pagamento da taxa de inscrição pelo candidato implica em aceitação das condições exigidas para concorrer ao 

emprego público pretendido e submissão às normas expressas neste Edital. 

3.10. São condições para inscrição: 

a) Ter nacionalidade brasileira e, no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo estatuto de igualdade 

entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo dos direitos políticos, na forma do disposto no Artigo 13, 

do Decreto N.º 70.436/72; 

b) Não registrar antecedentes criminais, com sentença penal condenatória transitada em julgado; 

c) Ter, na data da admissão, idade mínima de 18 anos; 

d) Gozar de boa Saúde Física e Mental; 

http://www.zambini.org.br/
http://www.zambini.org.br/
http://www.zambini.org.br/
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e) Estar no gozo dos direitos Políticos e Civis e estar quite com o Serviço Militar; 

f) Possuir escolaridade e habilitação legal correspondente ao nível exigido para cada função; 

g) Não ter sido demitido “a bem do serviço público” nas esferas: Federal, Estadual ou Municipal da Administração direta 

ou indireta; 

h) Não ser aposentado por invalidez ou estar com idade de aposentadoria compulsória (70 anos) nos termos do artigo 

40 inciso II da Constituição Federal; 

i) Ser aposentado por tempo de serviço no INSS, desde que possua uma única aposentadoria devidamente 

comprovada por meio de documentos e mediante declaração de próprio punho;  

j) Conhecer e estar de acordo com as exigências contidas neste Edital. 

3.10.1. A comprovação da documentação hábil de que os candidatos possuem os requisitos aqui exigidos será 

solicitada por ocasião da contratação, e a não apresentação de qualquer documento implicará impossibilidade de 

aproveitamento do candidato, anulando-se todos os atos decorrentes de sua inscrição e aprovação. 

3.11. As informações prestadas na Ficha de Inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, cabendo aos 

executores o direito de excluir deste Concurso aquele que preenchê-la com dados incorretos ou incompletos, bem 

como aquele que prestar informações inverídicas, ainda que o fato seja constatado posteriormente, sob pena de 

praticar o crime previsto no artigo 299, do Código Penal, além da responsabilidade civil pelos eventuais prejuízos 

causados a Prefeitura do Município de Itatiba. 

3.12. Verificada a ausência de informações e ou dados incompletos em qualquer campo da ficha de inscrição, o 

candidato terá sua inscrição indeferida, mesmo que, verificado o pagamento da taxa de inscrição. 

3.13. O Instituto Zambini não se responsabiliza por solicitação de inscrição via internet não recebida por motivos de 

ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamentos das linhas ou outros fatores de ordem 

técnica que impossibilitem a transferência de dados. 

3.14.  A inscrição não poderá ser feita pelo correio, e-mail ou fac-símile, e não será aceita inscrição condicional 

ou fora do prazo estabelecido. 

3.15. Após o término das inscrições o candidato deverá conferir no site www.zambini.org.br se sua inscrição foi 

validada e se os seus dados estão corretos. Em caso negativo, o candidato deverá entrar em contato através do 

telefone (11) 2367-6689 ou pelo e-mail atendimento@zambini.org.br 

3.16. Não haverá isenção, total ou parcial, do valor da taxa de inscrição, exceto nos casos previstos neste edital. 

3.17. A convocação dos candidatos para prova, indicando horário e local de provas poderá ser verificada nos sites 

www.zambini.org.br e www.itatiba.sp.gov.br, e seu aviso será publicado no Diário Oficial do Município. 

3.18. O Instituto Zambini enviará Comunicados Informativos via e-mail aos candidatos, de acordo com o endereço 

eletrônico informado na ficha de inscrição, não isentando, contudo, a responsabilidade de cada participante do certame 

de acompanhar os avisos e publicações, conforme disposto no item anterior. 

 

SEÇÃO I 

DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 

 

3.19. 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. 

http://www.zambini.org.br/
mailto:atendimento@zambini.org.br
http://www.zambini.org.br/
http://www.itatiba.sp.gov.br/
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3.19.1. 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 dia 27, 

28 e 29 de março de 2014 e, por fim, imprimir a solicitação de isenção da taxa de inscrição.  

3.19.2. 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 3.19, desta Seção. 

3.19.3. 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, até 31 de 

março de 2014, indicando no envelope "Ref: Isenção de Taxa - PMITA 01/2014 – “Nome do Emprego (função)”, os 

documentos relacionados abaixo: 

a) a solicitação de isenção da taxa de inscrição conforme o item 3.19.1 deste Capítulo. 

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

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

apresentação do NIS; 

c) Declaração de Hipossuficiente; e 

d) Cópia do RG. 

3.19.4. 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. 

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

quaisquer outras formas não especificadas neste Edital. 

3.19.6. Os envelopes que não estiverem com data de protocolo dos correios conforme estabelecido no item 3.19.3 

desta Seção serão considerados indeferidos. 

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

3.19.8. A relação dos requerimentos de isenção deferidos será divulgada a partir do dia 17 de abril de 2014, no 

endereço eletrônico www.zambini.org.br. 

3.19.9. 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 3.2 e seguintes, Capítulo III, 

deste Edital, procedendo ao pagamento da respectiva taxa até a data estabelecida no boleto bancário. 

3.19.10. 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 3.19, desta Seção. 

3.19.11. Poderá haver recurso contra o indeferimento do requerimento de isenção da taxa de inscrição e o candidato 

deverá acompanhar todos os atos e prazos pelo site www.zambini.org.br e nas publicações da Imprensa Oficial do 

Município. 

3.19.12. A Prefeitura do Município de Itatiba 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/
http://www.zambini.org.br/
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IV – DA INSCRIÇÃO PARA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

4. Às pessoas com deficiência, que pretendam fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas no inciso VIII, do 

artigo 37 da Constituição Federal, do Decreto Federal nº 3.298 de 20 de dezembro de 1999, que regulamenta a Lei 

Federal nº 7.853, de 24 de outubro de 1989 é assegurado o direito da inscrição para os empregos em concurso cujas 

atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras. O candidato com deficiência concorrerá às 

vagas existentes ou às que surgirem dentro do prazo de validade do concurso, por opção de emprego, sendo-lhes 

reservado 5% das vagas ofertadas no presente Edital. 

4.1. Aos empregos citados na Tabela I deste Edital, a cada 20 (vinte) vagas que surgirem ou forem criadas no prazo de 

validade do concurso, será destinada 1 (uma) vaga ao candidato da lista especial de pessoas com deficiência, por 

ordem de classificação. 

4.2. Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no artigo 4º do 

Decreto Federal nº. 3.298/99 e suas alterações. 

"Art. 4°. É considerada pessoa portadora de deficiência a que se enquadra nas seguintes categorias: 

I - deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o 

comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, 

monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência 

de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades 

estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções; 

II - deficiência auditiva: perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (db) ou mais, aferida por audiograma 

nas freqüências de 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz; 

III - deficiência visual: cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor 

correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 

óptica; os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60º 

graus; ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores; 

IV - deficiência mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação antes dos 

dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como:a) comunicação; b) 

cuidado pessoal; c) habilidades sociais; d) utilização dos recursos da comunidade; e) saúde e segurança; f) habilidades 

acadêmicas; g) lazer; h) trabalho; 

V - deficiência múltipla: associação de duas ou mais deficiências." 

4.3. O candidato com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no Decreto Federal nº 3.298/99, 

particularmente em seu artigo 41, participará do concurso em igualdade de condições com os demais candidatos, no 

que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação, aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de aplicação das 

provas e à nota mínima exigida para todos os candidatos. 

4.4. Os benefícios previstos nos §§ 1º e 2º, do artigo 40 do Decreto Federal nº 3.298/99, deverão ser requeridos por 

escrito, durante o período das inscrições. 

4.5. O candidato inscrito como pessoa com deficiência deverá especificar, na ficha de inscrição, o tipo de deficiência 

que apresenta, observado o disposto no artigo 4º do Decreto Federal nº 3.298, de 20/12/99 e suas alterações, e, até o 

término das inscrições, deverá encaminhar documentação - por SEDEX ao Instituto Zambini, na Av. Fagundes Filho, 

141 - c.j. 43 - Edifício Denver - 4° andar - São Judas, CEP 04304 - 000 - São Paulo/SP, indicando no envelope "REF: 

Pessoa com Deficiência - Concurso PMITA N° 001/2014", os seguintes documentos: 

a) relatório médico cuja data de expedição não seja maior que três meses anteriores à data de publicação deste 

Edital atestando a espécie, o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da 

Classificação Internacional de Doença - CID, bem como a causa da deficiência, inclusive para assegurar previsão de 

adaptação da sua prova; 
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b) requerimento com a qualificação completa do candidato, bem como a especificação do Concurso Público para o qual 

está inscrito, e, se for o caso, a solicitação de prova especial em braile ou ampliada, ou demais condições especiais 

para a realização da prova. 

4.6. Serão consideradas deficiências aquelas conceituadas pela medicina especializada, de acordo com os padrões 

mundialmente estabelecidos e legislação aplicável à espécie, e que constituam inferioridade que implique em grau 

acentuado de dificuldade para integração social. 

4.6.1 O tempo para a realização da prova a que as pessoas com deficiência serão submetidas poderá, desde que 

julgado procedente pela Comissão Organizadora do Concurso, ser diferente daquele previsto para os demais 

candidatos, levando-se em conta o grau de dificuldade apresentado em decorrência da deficiência. 

4.6.2. O relatório médico apresentado terá validade somente para este Concurso e não será devolvido. 

4.6.3. Para efeito do prazo estipulado no item 4.5. deste Capítulo, será considerada a data de postagem fixada pela 

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT. 

4.6.4. Os documentos encaminhados fora da forma e dos prazos estipulados neste Capítulo não serão conhecidos. 

4.7. O candidato que necessitar de condições especiais para realizar a prova, caso não atenda ao solicitado no item 

4.5. deste Capítulo, não poderá impetrar recurso em favor de sua situação, não terá sua prova especial preparada, seja 

qual for o motivo alegado, não terá o tempo adicional concedido e não poderá invocar sua situação para quaisquer 

benefícios. 

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

credenciada pela Prefeitura do Município de Itatiba, que verificará a existência da deficiência declarada na Ficha de 

Inscrição, bem como de sua compatibilidade com o exercício das atribuições do emprego. 

4.9. Após a investidura do candidato no emprego, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de 

readaptação do emprego, bem como para aposentadoria por invalidez. 

 

V - DAS PROVAS 

 

5. O Concurso constará da seguinte prova:  

5.1. Prova Objetiva de Múltipla Escolha; 

 
5.2. As provas objetivas de múltipla escolha serão compostas da seguinte forma: 
 

TABELA II - DA PROVA OBJETIVA 
 

Empregos Prova Objetiva 
Quantidade 
de Testes 

Peso 
Total de 
Pontos 

Empregos de Nível Médio e 
Técnico 

Língua Portuguesa 10 2 20 

Matemática 10 1 10 

Informática 15 1 15 

Conhecimentos Específicos 15 2 30 

Empregos de Nível Superior 
(exceto Médicos e Professor de 
Desenvolvimento Infantil) 

Língua Portuguesa 10 2 20 

Matemática 10 1 10 

Informática 15 1 15 

Conhecimentos Específicos 15 2 30 
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Empregos Prova Objetiva 
Quantidade 
de Testes 

Peso 
Total de 
Pontos 

Professor de Desenvolvimento 
Infantil 

Conhecimentos Específicos 50 2 100 

Médicos 

Conhecimentos Gerais na Área 
Médica e SUS 

10 1 10 

Conhecimentos Específicos 10 2 20 

 

5.2.1. A prova objetiva de múltipla escolha para os empregos de Nível Médio e Técnico terá 50 (cinquenta) testes com 

quatro alternativas cada precedidas das letras “a”, “b”, “c” e “d”, e terá pontuação total de 75 (setenta e cinco) pontos, 

sendo de caráter eliminatório e classificatório, visando avaliar o grau de conhecimento teórico do candidato. 

5.2.2. A prova objetiva de múltipla escolha para os empregos de Nível Superior (exceto Médicos e Professor de 

Desenvolvimento Infantil) terá 50 (cinquenta) testes com quatro alternativas cada precedidas das letras “a”, “b”, “c” e 

“d”, e terá pontuação total de 75 (setenta e cinco) pontos, sendo de caráter eliminatório e classificatório, visando avaliar 

o grau de conhecimento teórico do candidato. 

5.2.3. A prova objetiva de múltipla escolha para o emprego de Professor de Desenvolvimento Infantil terá 50 

(cinquenta) testes com quatro alternativas cada precedidas das letras “a”, “b”, “c” e “d”, e terá pontuação total de 100 

(cem) pontos, sendo de caráter eliminatório e classificatório, visando avaliar o grau de conhecimento teórico do 

candidato. 

5.2.4. A prova objetiva de múltipla escolha para os empregos de Médicos terá 20 (vinte) testes com quatro alternativas 

cada precedidas das letras “a”, “b”, “c” e “d”, e terá pontuação total de 30 (trinta) pontos, sendo de caráter eliminatório e 

classificatório, visando avaliar o grau de conhecimento teórico do candidato. 

5.3. As avaliações conforme especificado no item 5.1 serão realizadas em etapa única com duração de 2 (duas) horas 

para os empregos de Médicos e de 3 (três) horas para os demais empregos, incluindo o tempo para preenchimento da 

folha de resposta. 

5.4. Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação das provas. 

 

SEÇÃO I 

DA APLICAÇÃO DAS PROVAS 

 

5.5. Todas as Provas mencionadas neste capítulo serão aplicadas no Município de Itatiba e se a capacidade deste  

Município exceder o número de candidatos inscritos as provas serão realizadas nas cidades próximas. 

5.6. Os locais serão comunicados oportunamente, mediante publicação no Diário Oficial do Município, e no site 

www.zambini.org.br, bem como, serão enviados informativos pelo correio eletrônico (email), designado pelo candidato 

na ficha de inscrição. 

5.7. A comunicação feita pelo correio eletrônico (email) não tem caráter oficial, sendo meramente informativa devendo o 

candidato acompanhar pelo Diário Oficial do Município, a publicação do Edital de Convocação para realização das 

provas. 

5.7.1. O envio de informativo pelo correio eletrônico (email), por qualquer motivo não recebido, não desobriga o 

candidato do dever de consultar o Edital de Convocação para as provas. 

5.7.2. O candidato que não receber o informativo pelo correio eletrônico (email), até o 3º (terceiro) dia que antecede a 

aplicação das provas poderá entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Candidato – SAC, pelo telefone 

(0xx11) 2367-6689 ou pelo email atendimento@zambini.org.br de segunda a sexta, das 09h00min às 16h00min 

(horário de Brasília) e verificar o ocorrido. 
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5.8. Para acesso ao local de prova o candidato deverá estar munido de identificação. 

5.9. Serão considerados documentos de identidade: carteiras expedidas pelos Comandos Militares, pelas Secretarias 

de Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos de Bombeiros Militares; carteiras expedidas 

pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (ordens, conselhos etc.); passaporte brasileiro; certificado de 

reservista; carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal, valham como identidade; carteira de 

trabalho; carteira nacional de habilitação (somente modelo com foto). Todos os documentos relacionados neste item 

deverão ser apresentados dentro de seus respectivos prazos de validade, sob pena de não aceitação. 

5.9.1. Não serão aceitos como documentos de identidade: cópia do documento de identidade, ainda que autenticada 

em cartório, nem protocolo deste documento; certidões de nascimento; CPF; títulos eleitorais; carteiras de motorista 

(modelo sem foto); carteiras de estudante; carteiras funcionais sem valor de identidade; documentos ilegíveis, não 

identificáveis e/ou danificados; fora do prazo de validade ou quaisquer outros não especificados no item anterior. 

5.10. 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. 

5.11. Para realização das provas. 

a) O candidato deverá comparecer ao local designado munido de caneta esferográfica azul ou preta, de material 

transparente. 

b) O candidato deverá chegar ao local da prova, constante do Edital de Convocação, com antecedência mínima de 30 

(trinta) minutos do horário estabelecido para a abertura dos portões, não sendo admitidos retardatários, sob pretexto 

algum, após o fechamento dos portões. 

c) O candidato deverá assinalar suas respostas na Folha de Respostas, com caneta esferográfica de tinta azul ou 

preta, responsabilizando-se por quaisquer rasuras que provocar. Será fornecida apenas uma folha de respostas 

personalizada para cada candidato, não havendo substituição em caso de rasura ou anotação inadequada. 

d) Não serão computadas questões não respondidas nem questões que contenham mais de uma resposta (mesmo que 

uma delas esteja correta), emenda ou rasura, ainda que legível. 

e) Não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às respostas ou à assinatura, pois qualquer marca 

poderá ser lida pelas leitoras ópticas, prejudicando o desempenho do candidato. 

f) Poderá ser realizada biometria em folha personalizada. 

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

as provas, seja qual for o motivo alegado; não realizar o exame biométrico, se o caso, não apresentar um dos 

documentos exigidos no item 5.9. deste Capítulo; se ausentar da sala de provas sem o acompanhamento do fiscal, ou 

antes de decorridos 1 (uma) hora de duração da prova; for surpreendido durante a realização das provas em 

comunicação com outras pessoas, bem como utilizando-se de calculadoras, 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. 

5.13. O candidato deverá portar estritamente o necessário para a realização das provas. 

5.14. Os eventuais erros de digitação de nome, número de documento de identidade, sexo, data de nascimento etc., 

deverão ser corrigidos somente no dia da prova em formulário específico (Ata de Ocorrência) mediante assinatura do 

candidato. 

5.15. O candidato que não solicitar as correções dos dados pessoais nos termos deste item deverá arcar, 

exclusivamente, com as consequências advindas de sua omissão. 

 

VI – DO JULGAMENTO DAS PROVAS 

6.  A nota da prova objetiva será calculada conforme a somatória simples dos acertos efetuados pelo candidato, 
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considerando o peso previsto no Capítulo V - Das Provas, disposto neste Edital. 

6.1. Somente serão considerados habilitados os candidatos que obtiverem nota igual ou maior a 50% da pontuação 

total da prova objetiva, sendo os demais excluídos do Concurso Público. 

6.2. O candidato não habilitado na prova, conforme disposto neste Capítulo, será considerado eliminado deste 

Concurso Público. 

 

VII – DA CLASSIFICAÇÃO FINAL DOS CANDIDATOS 

7. A nota da prova objetiva de múltipla escolha será calculada conforme a somatória simples dos acertos efetuados 

pelo candidato. 

7.1. Somente serão considerados habilitados na prova objetiva de múltipla escolha os candidatos que obtiverem nota 

igual ou maior a 50% (cinquenta por cento) dos pontos, atribuídos à respectiva prova. 

7.2. Após o julgamento dos recursos eventualmente e tempestivamente interpostos, será publicada lista de 

Classificação Final, não cabendo mais recursos. 

7.3. Os candidatos serão classificados por ordem decrescente da Nota Final, em lista de classificação por emprego, 

serão classificados para cadastro de reserva até 20 vezes o número de vagas para todos os empregos dispostos na 

Tabela I.  

7.3.1 Os candidatos serão classificados em duas listas por ordem decrescente de pontuação final, sendo uma geral 

(todos os candidatos) e outra especial (pessoa com deficiência).  

7.4. O resultado do concurso será divulgado no site www.zambini.org.br cabendo recurso nos termos do Capítulo VIII– 

Dos Recursos, deste edital. 

7.5. A lista de Classificação Final será publicada no site www.zambini.org.br, e na Imprensa Oficial do Município de 

Itatiba. 

7.6. No caso de igualdade na classificação final aos empregos de Nível Médio, Técnico e Superior (exceto Professor 

de Desenvolvimento Infantil e Médicos) dar-se-á preferência sucessivamente ao 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 Língua Portuguesa; 

c) obtiver maior pontuação nas questões de Matemática; 

d) persistindo o empate, o candidato que apresentar maior idade. 

7.7. No caso de igualdade na classificação final ao emprego de Professor de Desenvolvimento Infantil dar-se-á 

preferência sucessivamente ao 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) persistindo o empate, o candidato que apresentar maior idade. 

7.8. No caso de igualdade na classificação final aos empregos de Médicos dar-se-á preferência sucessivamente ao 

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 na Área Médica e SUS; 

d) persistindo o empate, o candidato que apresentar maior idade. 

 

VIII – DOS RECURSOS 

http://www.zambini.org.br/
http://www.zambini.org.br/
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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 dia seguinte útil ao da publicação do referido ato. 

8.1. Os recursos do Concurso Público deverão ser interpostos através do “link” Recursos correlato ao Concurso Público 

N° 01/2014 da Prefeitura do Município de Itatiba/SP disponibilizado no site www.zambini.org.br.  

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. 

8.5. Não serão encaminhadas respostas individuais aos candidatos. 

8.6. Não será aceito recurso via postal, via fax, via correio eletrônico ou, ainda, fora do prazo. 

8.7. Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão de recursos ou recurso de gabarito oficial definitivo, bem 

como recurso contra o resultado final. 

8.8. Recursos cujo teor desrespeite a banca examinadora serão preliminarmente indeferidos. 

8.9. Serão indeferidos os recursos que não apresentarem: nome, emprego de sua opção, RG, n° da questão recorrida 

ou falta de contextualização lógica.  

8.10. O candidato deverá utilizar um formulário online para cada questão ou reclamação que vier a ter, sob pena de 

indeferimento do recurso. 

 

IX – DA CONTRATAÇÃO 

9. A contratação dos candidatos obedecerá rigorosamente à ordem de classificação dos candidatos por função, 

observada a necessidade da Prefeitura do Município de Itatiba e o limite fixado pela legislação vigente referente à 

despesa de pessoal. 

9.1. O candidato que vier a ser convocado assinará contrato de trabalho que se regerá pelos preceitos da Consolidação 

das Leis do Trabalho – CLT, bem como pelas disposições contidas nas Leis Municipais 2058/89 e 2977/98.  

9.2. Após a Convocação, que se dará através da Imprensa Oficial do Município, o candidato deverá se apresentar no 

Centro Administrativo “Prefeito Ettore Consoline”, Setor de Recursos Humanos, situado na Rodovia Luciano Consoline, 

n° 600, Jardim de Lucca – Itatiba SP, em até 05 (cinco) dias úteis. 

9.2.1. O não comparecimento do candidato implicará imediata eliminação do CONCURSO PÚBLICO, anulando-se 

todos os atos por ele praticado. 

9.3. Por ocasião da contratação, será exigido do candidato o documento relativo à confirmação das condições 

estabelecidas no presente Edital, sendo que a sua inexistência ou eventual irregularidade implicará imediata eliminação 

do CONCURSO PÚBLICO, anulando-se todos os atos decorrentes da sua inscrição. 

9.4. O candidato deverá apresentar, ainda, os documentos pessoais e Carteira Profissional nos moldes exigidos pela 

CLT e Legislação Municipal vigente. 

9.5. A Prefeitura do Município de Itatiba poderá solicitar outros documentos que julgar necessário. 

9.6. A não apresentação dos documentos na conformidade deste Edital impedirá a contratação. 

9.7. 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. 

9.7.1. Serão eliminados do certame os candidatos que apresentarem doenças ou lesões pré-existentes incompatíveis 

com o exercício pleno da função-atividade (emprego). 
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9.7.2. São consideradas doenças incompatíveis com o exercício pleno da função-atividade (emprego) todas aquelas 

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

9.7.3. 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. 

9.8. O candidato se obriga a manter atualizado o endereço perante o Instituto Zambini até a publicação da 

homologação dos resultados e após esta data junto a Prefeitura do Município de Itatiba, por meio de telegrama e e-

mail com aviso de recebimento.  

 

X – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

10.  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. 

10.1. Todas as convocações e avisos serão publicados no site www.zambini.org.br e na Imprensa Oficial do 

Município, podendo ser utilizadas outras formas de divulgação. 

10.2. A aprovação dos candidatos no presente Concurso Público não gera expectativa de direito à admissão. 

10.3. Não será fornecido ao candidato qualquer documento comprobatório de classificação no Concurso Público, 

valendo, para esse fim, a homologação publicada na Imprensa Oficial do Município. 

10.4. A inexatidão das afirmativas e/ou irregularidades nos documentos dos candidatos inscritos, mesmo que 

verificadas a qualquer tempo, em especial por ocasião da Contratação, acarretarão a nulidade da inscrição com todas 

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

10.5. Caberá ao Prefeito Municipal, a homologação dos resultados do Concurso Público nº 001/2014 da Prefeitura do 

Município de Itatiba. 

10.6. Os casos omissos serão analisados pela Prefeitura do Município de Itatiba. 

10.7. Para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, é expedido o presente Edital. 

 

Itatiba, 24 de março de 2014 

Prefeitura do Município de Itatiba 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.zambini.org.br/
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ANEXO I – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

 

I – Aos empregos de Nível Médio e Técnico: 
 

1. Língua Portuguesa: Interpretação de texto, acentuação gráfica, ortografia oficial, divisão silábica, pontuação, 
concordância nominal e verbal, regência nominal e verbal, 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). 

 
2. 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. Noções de 
Trigonometria. Álgebra Linear. Probabilidades. Combinações. Arranjos e Permutações e Geometria Básica. 
 

3. Informática: Conhecimentos sobre Princípios Básicos de Informática; Microsoft Word nas versões a partir de 
2003: Edição e Formatação de Textos; Microsoft Excel nas versões a partir de 2003: Elaboração de Tabelas e 
Gráficos; Noções gerais de utilização do Internet Explorer e suas ferramentas. 
 

4. Conhecimentos Específicos para Almoxarife: Noções de Ética; Noções de Higiene; Noções de Postura; - 
Classificação de Material, Conhecimentos Específicos sobre a rotina do trabalho, compatível com a função. 
Conceitos. Patrimônio, Controle, Estocagem, Entrada e Saída de Materiais, Inventário, Baixa, Integração, 
Movimentação, Material Permanente, Unidade de Patrimônio, Organização do Trabalho. 
 

5. Conhecimentos Específicos para Cuidador Social: Estatuto do Idoso 
(Lei n° 10.741, de 1º de outubro de 2003); Sistema Único de Assistência Social - SUAS 
(Lei n.º 12.435, de 6 de julho de 2011); Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS 
(Lei n.º 8.742, de 7 de dezembro de 1993); Política Nacional do Idoso 
(Lei nº 8.842, de 4 de janeiro de 1994).  
 

6. Conhecimentos Específicos para Orientador Social: Estatuto da Criança e do Adolescente; Tipificação 
Nacional dos Serviços Sociassistenciais - Resolução 109 de 11 de Novembro de 2009. Política Nacional de 
Assistência Social e Política Nacional da Juventude, Estatuto do Idoso- Lei 10.741, Lei Orgânica da Assistência 
Social – LOAS 8.742/93, Lei nº. 12.435/2011, conteúdos relacionados– Site do Ministério do Desenvolvimento 
Social – www.mds.gov.br. PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL: PRONAF e Crédito Fundiário (disponível 
no site http://www.mda.gov.br/). Territórios de Cidadania (disponível no site 
http://www.territoriosdacidadania.gov.br/). Programas Sociais do MDS: Sistema Único de Assistência Social 
(SUAS): BPC, PAS, PETI; Agente Jovem; Segurança Alimentar e Nutricional (SAN): banco de alimentos, 
cisternas, restaurante popular, cozinha comunitária (disponível no site http://www.mds.gov.br/). FUNDEB - 
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 
Educação (disponível no site http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article& id=12407). 
Programas de Emprego e Renda: FAT e FGTS, Inspeção no Trabalho: combate ao trabalho infantil e escravo, 
segurança e saúde no trabalho, e Relações de Trabalho (disponível no site http://portal.mte.gov.br/portal-mte/). 
Bolsa-atleta, Segundo Tempo, Projetos Esportivos Sociais, Esporte e Lazer na Cidade (Disponível no site 
http://www.brasil.gov.br). Programas de Saúde: Saúde da Família (disponível no site 
http://portalsaude.saude.gov.br). PROGRAMAS DE APOIO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DO GOVERNO DO 
ESTADO DE SÃO PAULO. 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.  
 

7. Conhecimentos Específicos para Auxiliar de Odontologia: Políticas de Saúde no Brasil - SUS com ênfase 
na Atenção Básica; Bioética e ética profissional; Conhecimentos em: Materiais, medicamentos e instrumental 
odontológico (preparo, manipulação, acondicionamento, transporte e descarte); Acolhimento aos usuários; 
Cuidados odontológicos relacionados às várias fases do ciclo vital (idoso, criança, adulto, adolescente e 
gestante); Trabalho em Equipe; Controle de infecção na prática odontológica; Ergonomia em odontologia; 
Equipamentos odontológicos: conservação e manutenção; Metodologia de avaliação das condições de saúde 
bucal; Modelos de atenção em saúde bucal; Biossegurança em Saúde Bucal; Administração e Gerenciamento 
em Saúde Bucal. 

 
8. Conhecimentos Específicos para Desenhista: Conservação do meio ambiente; Levantamento estatístico de 

dados e/ou aplicação de instrumentos de medição; Medidas de dimensão e volume (Métrica e Inglesa); 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2003/L10.741.htm
http://www.cfess.org.br/arquivos/Lei-12435.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8742.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8842.htm
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Conceitos de construção e manutenção de obras civis; Características técnicas e funcionais da obra; 
Elaboração, emissão e interpretação de relatórios; Funcionalidade de softwares específicos; 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 

 
9. Conhecimentos Específicos para Fiscal de Obras: Elementos de Direito Urbanístico. Função social da 

propriedade. Parcelamento, uso e ocupação do solo urbano. Instrumentos de política e gestão urbana. Regiões 
metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões. Desapropriação e servidão. Conceito de solo criado. 
Operações urbanas. Infra-estrutura e serviços urbanos. Assuntos relativos a arquitetura e construção civil. 
Bens Municipais. Conceito, classificação, uso e alienação. Estrutura e atribuições do Conselho de Defesa do 
Patrimônio Histórico Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo. (CONDEPHAT). Noções de 
Direito Constitucional: Princípios fundamentais da Constituição Federal de 1988. Direitos e garantias 
fundamentais. Organização do Estado e dos Poderes. Noções de Direito Penal: Dos crimes contra a 
Administração Pública - arts. 312 a 327 do Código Penal. Plano Diretor do Município de Itatiba.  
 

10. Conhecimentos Específicos para Técnico de Agrimensura: Instrumentos topográficos: teodolitos, níveis, 
trena, balizas, miras, estação total, prisma. Métodos Topográficos. Planimetria: unidades de medidas, medição 
a trena, medição a teodolito, desenhos de plantas, triangulação a trena, cálculo de área por coordenadas. 
Altimetrias: cálculo de cotas com nivelamento trigonométrico, cálculo de altitudes com nivelamento, 
levantamento taqueométrico, levantamento planimétrico. Curva circular, cálculo e locação. Instrumentos da 
Topografia; Operação de estacionamento dos aparelhos; Alinhamentos e Nivelamentos; Descrição de 
perímetro; Plantas e configurações de terrenos; Aspectos básicos de topografia (medidas, ângulos e rumos); 
Plano altimétrico cadastral; Cadastro de redes de água e esgoto; Tópicos relativos à atividade do topógrafo em 
campo. Plano Diretor do Município de Itatiba. 
 

11. Conhecimentos Específicos para Técnico de Edificações: Cálculos básicos de tabelas (astrágalos para 
cimento armado, chapas de metal, ferros em Z, vigas e lajes em cimento armado: altura, ferro, eixo neutro), 
cálculos básicos de matemática, física, topografia, mecânica, torção, baricentros, composição de forças, 
treliças, tração e cisalhamento, vigas e chapas, cargas à tope, tetos, arcos e pontes, hidráulica e perspectiva. 
Instalações elétricas, Instalações hidráulicas e sanitárias. 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, impermeabilização, 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. Pavimentação de vias 
públicas: CBUQ, PMF, fresagens e pavimentação. Conhecimentos em softwares específicos. Plano Diretor do 
Município. 
 

12. Conhecimentos Específicos para Técnico de Informática: Conceitos básicos de rede e Internet. Windows. 
Arquitetura Básica de microcomputadores. Cabeamento estruturado. Compatibilidade. Arquitetura TCP/IP. 
Antivírus. Banco de Dados: Conceitos, Fundamentos, modelagem de dados e conhecimentos, dos principais 
sistemas gerenciadores de Bancos de Dados. Infraestrutura Computacional: Conceitos, fundamentos dos 
principais sistemas operacionais. Projetos de Sistemas: Engenharia de software, projeto e modelagem de 
sistemas. Modelagem conceitual de processos e de dados. Projeto estruturado e UML. Redes de 
Computadores: Conceitos e Fundamentos. Linguagem de Programação: Conhecimentos e aplicações das 
principais linguagens de programação. Lógica, algoritmos e estruturas de dados. Correio Eletrônico 
(mensagens, anexação de arquivos, cópias); Microsoft Word – Versão Office 2003 a atual versão em 
português: Edição e formatação de textos (operações do menu: Formatar, Inserir, Tabelas, Exibir - cabeçalho e 
rodapé, Arquivo - configurar página e impressão, Ferramentas - ortografia e gramática); Microsoft Excel Versão 
Office 2003 a atual versão em português: Criação de pastas, planilhas e gráficos, uso de fórmulas, funções e 
macros, configurar página, impressão, operações do menu Formatar, operações do menu Inserir, obtenção de 
dados externos, classificar; Microsoft Windows XP a atual versão em português: Criação de pastas (diretórios), 
arquivos e atalhos, área de trabalho, área de transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus, 
uso de aplicativos, interação como aplicativos do Microsoft Office; Navegação Internet, conceitos de URL, links, 
sites, impressão de páginas.  
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III – Aos empregos de Nível Superior: 

 
1. 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). 
 

2. 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. Noções de 
Trigonometria. Álgebra Linear. Probabilidades. Combinações. Arranjos e Permutações e Geometria Básica. 
 

3. Informática: Conhecimentos sobre Princípios Básicos de Informática; Microsoft Word nas versões a partir de 
2003: Edição e Formatação de Textos; Microsoft Excel nas versões a partir de 2003: Elaboração de Tabelas e 
Gráficos; Noções gerais de utilização do Internet Explorer e suas ferramentas. 

 
4. Conhecimentos Específicos para Analista de Informática: Arquitetura de computadores: conhecimentos 

fundamentais sobre processamento de dados. Organização, arquitetura e componentes funcionais de 
computadores. Evolução dos sistemas de computação e evolução das arquiteturas. Características físicas dos 
principais periféricos e dispositivos de armazenamento. Sistema de numeração e codificação, componentes de 
um computador, compiladores, armazenamento e saída de dados. Noções sobre sistemas operacionais: 
Windows (XP a atual) e GNU/Linux. Teleprocessamento e gerenciamento de redes: princípios e fundamentos 
de comunicação de dados, principais meios de transmissão de dados, noções sobre operações de redes de 
computadores, disponibilidade e redundância, modelo OSI e principais padrões internacionais, protocolo 
TCP/IP, redes locais de computadores, rede de alta velocidade, principais serviços de comunicação de dados. 
Topologia de redes de computadores. Tipos de serviços e QOS. Elementos de interconexão de redes e 
computadores (gateways, hubs, repetidores, bridges, swiches, roteadores). Internet/Intranet/Extranet. 
Segurança de redes de computadores. Criptografia. Organização de arquivos: sistema básico de 
arquivamento, lista, pilha, fila, árvores, hash, algoritmos de ordenação e pesquisa. Banco de dados: 
fundamentos e sistema de gerenciamento de bancos de dados (SGBD); implementação de SGBDs relacionais 
e orientados a objeto. Modelagem entidade-relacionamento. Modelos relacional e orientados a objetos: teoria, 
estrutura, operações, normalização. Conceitos de UML (Unified Modeling Language). Diagramas e notação da 
UML: de caso de uso, de classes, de sequência, de colaboração, de atividades, de estado, de componentes e 
de distribuição. Programação: algoritmos; programação estruturada; subprogramas: funções e procedimentos; 
estruturas de controle: desvio, seleção, repetição, recursão, co-rotina. Caracterização de programação, 
desenvolvimento, análise e projetos orientados a objeto. Linguagens de programação: PHP, CSS, JAVA, 
JavaScript, HTML, e linguagem de consulta SQL. Conceitos de Web service. Reengenharia de sistemas e 
caracterização de reengenharia de sistemas: revisão de códigos, reformação de programas, redocumentação 
automatizada de sistemas. Gerência de projetos: conceitos do PMBOK (Project Management Book of 
Knowledge), de RUP (Rational Unified Process); do modelo CMMI (Capability Maturity Model Integration), do 
modelo COBIT (Control Objectives for Information and Related Technology), e do modelo ITIL (Information 

Technology Infrastructure Library). 
 

5. Conhecimentos Específicos para Arquiteto: Teoria e história da arquitetura e do urbanismo; História da 
Arquitetura, do Urbanismo e das cidades no Brasil; História e Teoria da Preservação e da Restauração; 
Desenvolvimento urbano e preservação: instrumentos de controle urbanístico; O edifício, o sítio urbano e a 
paisagem como patrimônio cultural; Técnicas e Sistemas Construtivos Tradicionais. Legislação: Constituição 
Brasileira - Capítulo sobre o uso do solo urbano, função social da propriedade e patrimônio; decretos-lei n.º 
25/37; Lei 6.766 e suas modificações; Lei n° 10.257/2001 - Estatuto da Cidade; Lei 9.605/98 (artigos 62, 63, 64 
e 65) - de Crimes Ambientais; Normas brasileiras referentes à arquitetura; Normas e legislação sobre 
acessibilidade; Normas e legislação sobre segurança no trabalho; Cartas Patrimoniais referentes ao patrimônio 
arquitetônico, urbanístico e paisagístico. Arquitetura e Urbanismo na Prática Patrimonial: Projetos e conceitos 
básicos de Restauração; Levantamento arquitetônico; Diagnóstico do estado de conservação; Proposta: 
metodologia, justificativa conceitual, especificações técnicas. Fiscalização e análise de projetos; Obras de 
restauração, conservação e adaptação em edifícios e em conjuntos urbanos tombados e seus entornos; 
Identificação de bens imóveis ou sítios urbanos visando sua preservação enquanto patrimônio cultural 
 

6. Conhecimentos Específicos para Auditor Fiscal de Rendas: NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL: 
Princípios fundamentais da Constituição Federal de 1988. Direitos e garantias fundamentais. Organização do 
Estado e dos Poderes. NOÇÕES DE DIREITO TRIBUTÁRIO. O Estado e o poder de tributar. Direito tributário: 



 

Prefeitura do Município de Itatiba 001/2014 21 

conceito; princípios; tributo. Código Tributário Nacional: normas gerais de direito tributário. Norma tributária: 
espécies; vigência; aplicação; interpretação. Obrigação tributária: conceito; espécies; fato gerador; sujeitos 
ativo e passivo; solidariedade; capacidade tributária; domicílio tributário. Crédito tributário: conceito; natureza; 
lançamento; revisão; suspensão; extinção; exclusão; prescrição; decadência; repetição do indébito. 
Responsabilidade; solidariedade; sucessão. Sistema tributário nacional; princípios gerais; limitação ao poder de 
tributar. Impostos. Repartição das receitas tributárias. Preços públicos, tarifas e taxas:distinção. Processo 
administrativo fiscal: consulta, contencioso administrativo. Processo Judicial Tributário: ações de iniciativa do 
fisco e ações de iniciativa do contribuinte. Ilícito tributário: conceito, ilícito administrativo tributário, ilícito penal 
tributário, sanções administrativa, penal, pessoais e patrimoniais. Inscrição na Dívida Ativa. Noções de 

Execução Fiscal. Impostos municipais - IPTU, ISS e ITBI;Taxas Contribuição de melhoria; Lei de 
Responsabilidade Fiscal (L.C. 101/00) - administração da Receita Pública - da previsão e da arrecadação 
tributária - renúncia de receita e medidas de compensação; Precatórios Judiciais; Conceitos e limites de Dívida 
Pública. NOÇÕES DE DIREITO PENAL: Dos crimes contra a Administração Pública - arts. 312 a 327 do 
Código Penal. Lei Orgânica do município de Itatiba/SP. Código Tributário do município de Itatiba/SP e leis 
correlatas. 

 
 
 
IV – Ao emprego de Professor de Desenvolvimento Infantil: 
 

1. Conhecimentos Específicos para Professor de Desenvolvimento Infantil: O desenvolvimento e a 
aprendizagem da criança de 0 e 3 anos; A linguagem simbólica; O jogo, o  brinquedo  e  a  brincadeira;  Os  
três  tipos  de  conhecimento:  físico,  social  e  lógico-matemático;  As  concepções, orientações didáticas e 
áreas de abrangência do  currículo Municipal de Educação  Infantil; A avaliação na educação infantil;  A  ética  
na  educação  infantil;  O planejamento  do  trabalho  pedagógico;  Avaliação,  Observação  e  Registro; 
Projetos  para  a  educação  infantil. Reflexões sobre  a  prática  pedagógica:  a  organização  do  espaço  e  do  
tempo;  o ambiente alfabetizador. Cuidar e educar. As relações da escola com a comunidade.  O estatuto da 
criança e do adolescente. O regimento escolar geral do município de Itatiba. O regulamento de funcionamento 
dos Centros Municipais de Educação Infantil (CEMEI). 
Referências Bibliográficas:  
BARBOSA, Maria Carmem Silveira. Por Amor  e  por  força:  rotinas  na  educação  infantil. Porto Alegre: 
Artmed,  2006 (capítulos 5, 6, 7e 8).  
BARBOSA, Maria Carmen Silveira, HORN, Maria da Graça Souza. Projetos Pedagógicos na Educação  Infantil. 
Porto Alegre. Artmed. 2008  
DEVRIES, Rheta et al. O currículo construtivista na educação infantil: práticas e atividades. Porto Alegre: 
Artmed, 2004. 260 p.   
HOFFMANN, Jussara. Avaliação na pré-escola, um olhar sensível e reflexivo sobre a criança: Mediação, Ed. 
2005. (p.47 a 80). 
LUKJANENKO, M. F. S P.; GRILLO, C. C. L. e OLIVEIRA, M. A. D. (orgs.).Currículo de Educação 
Infantil.Itatiba, S.P.: Secretaria de Educação de Itatiba, 2012.  
VINHA, TELMA PILEGGI. O  educador  e  a Moralidade  Infantil  – Uma  visão  construtivista. São Paulo. 
Mercado  das Letras: 2001. (p.37 a 126).  

  Links: 

 Currículo de Educação Infantil: http://www.itatiba.sp.gov.br/Educacao/publicacoes-educacao.html 

 Estatuto da Criança e do Adolescente: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm 

 Normas Regimentais: http://www.itatiba.sp.gov.br/Educacao/publicacoes-educacao.html 

 Critérios para um Atendimento em Creches que Respeite os Direitos Fundamentais das Crianças: 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12579%3Aeducacao-
infantil&Itemid=1152 

 Regulamento de Funcionamento dos CEMEI: http://www.itatiba.sp.gov.br/Educacao/publicacoes-
educacao.html 

 
V – Aos empregos de Médicos: 
 

1. Conhecimentos Gerais na Área Médica 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 nº 8080/90 e suas posteriores alterações. 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 

http://www.itatiba.sp.gov.br/Educacao/publicacoes-educacao.html
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm
http://www.itatiba.sp.gov.br/Educacao/publicacoes-educacao.html
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12579%3Aeducacao-infantil&Itemid=1152
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12579%3Aeducacao-infantil&Itemid=1152
http://www.itatiba.sp.gov.br/Educacao/publicacoes-educacao.html
http://www.itatiba.sp.gov.br/Educacao/publicacoes-educacao.html
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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 crânio-encefálico. Traumatismo abdominal. 
Traumatismo torácico. Embolia pulmonar. 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 antirrabica. 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. Doenças da pele e tecido celular 
subcutâneo: processos alérgicos agudos, abcessos. Ortopedia: avaliação inicial de fraturas; entorses; mialgias; 
lombalgias. Psiquiatria: avaliação inicial, síndrome de abstinência de álcool. Toxicologia: conduta geral nas 
intoxicações; acidentes por animais peçonhentos. Ministério da Saúde e CONASEMS. O SUS de A a Z 

 
2. Conhecimentos Específicos para Médico Alergogista: Mecanismos de hipersensibilidade tipo I: IgE, células 

efetoras, mediadores; regulação da síntese de IgE. Controle genético das doenças alérgicas. Alérgenos. Exames 
complementares para o diagnóstico das doenças alérgicas em crianças, adolescentes, adultos e idosos: testes 
cutâneos de leitura imediata (escarificação, puntura, intradérmicos) e de leitura tardia; testes de contato; dosagem de 
IgE sérica total e específica; prova de função pulmonar; citologia nasal; nasofibroscopia; testes de provocação; 
imagem. Doenças atópicas em crianças, adolescentes adultos e idosos. Epidemiologia, conceito, fisiopatologia, 
manifestações clínicas, diagnóstico in vivo e in vitro, classificação, diagnóstico diferencial, tratamento e profilaxia: 
asma; rinoconjuntivite; dermatite atópica. Lactente com sibilância. Asma induzida por exercício, Doenças 
ocupacionais, Aspergilose broncopulmonar alérgica Pneumonites de hipersensibilidade Polipose nasal, sinusite e 
rinite não-alérgica Tosse crônica na criança, adolescente, adulto e idosos. Alergia alimentar na criança e no adulto 
Urticária e angioedema. Angioedema hereditário. Alergia Oftalmológica Dermatite de contato Reações adversas a 
drogas: epidemiologia, classificação, bases imunoquímicas, fatores de risco, diagnóstico, tratamento e profilaxia. 
Anafilaxia. Reações pseudoalérgicas. Alergia ao látex Alergia a venenos de insetos himenópteros Doenças alérgicas 
e gravidez Hipereosinofilia Mastocitose. Tratamento medicamentoso das doenças alérgicas: anti-histamínicos; 
corticosteróides; beta-2 agonistas; anti-colinérgicos; metilxantinas; estabilizadores de membrana; anti-leucotrienos. 
Manejo da asma e da rinoconjuntivite segundo consensos brasileiros e internacionais. Tratamento da asma aguda 
grave na criança, no adolescente, no adulto e idosos. Prevenção das doenças atópicas: controle ambiental; poluição 
ambiental. Imunoterapia. 
 

3. Conhecimentos Específicos para Médico Cardiologista: 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. Ultrassom Intravascular. Exames Laboratoriais. Função Cardíaca Normal e 
Anormal: Mecanismo de Cont ração-Relaxamento Cardíacos. Avaliação das Funções Cardíacas Normais e 
Anormais. Fisiopatologia da Insuficiência Cardíaca. Insuficiência 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 Sanguíneo 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. 
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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 
 

4. Conhecimentos Específicos para Medico do Trabalho: 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. 
 

5. Conhecimentos Específicos para Médico Endocrinologista: 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. Tireóide: Fisiologia tireoidiana. Hiper e hipotireoidismo. 
Bócios. Neoplasias tireoidianas. Paratireóides: 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: Bio-síntese esteróide e sua regulação. Regulação 
hormonal do metabolismoda 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 
 

6. Conhecimentos Específicos para Médico Gastroenterologista: Dispepsia funcional e gastrites. Síndrome 
do intestino irritável. Obstipação intestinal crônica funcional. Doença do refluxo gastroesofágico. Úlceras 
pépticas gastroduodenais e Helicobacter pylori. Diarréias agudas e crônicas. Retocolite ulcerativa e doença de 
Crohn - apresentações clínicas e diagnóstico. Interpretação das provas bioquímicas. Cirrose hepática, ascite e    
encefalopatia hepática. Doença hepática alcoólica. Doença de Wilson. Parasitoses intestinais. Hepatites 
agudas, crônicas B e C - apresentações clínicas e diagnóstico. 
 

7. Conhecimentos Específicos para Médico Geriatra: Teorias de envelhecimento, crescimento populacional: 
Aspectos demográficos e sociais, anatomia e fisiologia do envelhecimento, aspectos de propedêutica do idoso, 
envelhecimento cerebral: demências, aspectos psiquiátricos do envelhecimento, síndromes extra piramidais, 
arteosclerose. Aspectos estruturais do coração idoso - inferências clínicas, principais cardiopatias, hipertensão 
arterial, vasculopatias, principais afecções pulmonares, envelhecimento do aparelho digestivo, principais afecções do 
aparelho digestivo, envelhecimento renal, incontinência urinária, doenças da hipófise, supra renal e paratireóide, 
doenças da tireóide, diabetes Mellitus e envelhecimento. Aspectos hematológicos - anemias, envelhecimento ósseo: 
osteoporose, principais artropatias e conectivopatias. Aspectos ortopédicos e traumatológicos. Alteração da potência 
sexual. Nutrição e envelhecimento, câncer na terceira idade. Aspectos oftalmológicos do envelhecimento. Aspectos 
otorrinolaringológicos do envelhecimento. Anestesia. Cirurgia. Fisioterapia. Atendimento multidisciplinar. 
Farmacocinética e farmacodinâmica das drogas. Problemas éticos em geriatria. O idoso e a dignidade no processo 
de morrer. 
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8. Conhecimentos Específicos para Médico Ginecologista: Colposcopista: Estadiamento do câncer genital e 
mamário. Câncer do colo uterino. Hiperplasia endometrial. Carcinoma do endométrio. Câncer de ovário. 
Síndrome do climatério. Osteoporose pós-menopáusica. Distúrbios do sono no climatério. Acompanhamento 
do paciente sob reposição hormonal. Fisiologia menstrual. Amenorréia. 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, 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.Indicações de colposcopia. Descrição dos achados 
colposcópicos. Técnica da realização da colposcopia. Reagentes utilizados na colposcopia. Aparência 
colposcópica do colo normal e anormal. Aparência colposcópica da vagina normal e anormal. Aparência 
colposcópica da vulva normal e anormal. Biópsia: como e quando fazer. Colposcopia na gravidez. HPV. 
Assistência pré-natal; Assistência ao parto; Hemorragias pós-parto; Sindromes hemorrágicas na gravidez; 
Amniorrexe prematura; Restrição de Crescimento fetal; Gestação múltipla; Parto prematuro; Gestação de alto 
risco; Síndromes Hipertensivas na gravidez; Endocrinopatias na gravidez; Incompatibilidade sanguínea 
materno-fetal; Avaliação de vitalidade fetal; Doenças infecciosas na gravidez; Sofrimento fetal; Gravidez na 
adolescência; Infecção urinária na gravidez; Patologia do sistema amniótico; Hiperêmese gravídica; Aspectos 
médicos-legais e éticos da obstetrícia; Puerpério; Infecções congênitas. Distúrbios da menstruação: 
hemorragia uterina disfuncional, amenorréia, metrorragias. Doença inflamatória pélvica. Patologia do parto. 
Patologia do puerpério (infecção, mastite). Diabetes na gestação. Trabalho de parto prematuro. Rotura 
prematura de membranas. Abortamentos. Moléstia trofoblástica da gestação. Prenhez ectópica. 
 

9. Conhecimentos Específicos para Médico Nefrologista: Insuficiência renal aguda e crônica.Métodos 
dialíticos. Transplante renal. Glomerulopatias agudas e crônicas. Nefropatias intersticiais agudas e crônicas: 
rim e doenças sistêmicas. Hipertensão arterial. Infecção de trato urinário. Doençascísticas renais. Tumores 
renais. Litíaserenal. Hematúrias. Doenças congênitas. 
 

10. Conhecimentos Específicos para Médico Neurologista: Anatomia e Fisiologia do Sistema nervoso Central e 
periférico. Patologia e Fisiopatologia dos transtornos do Sistema Nervoso Central e Periférico. Semiologia 
neurológica. Grandes categorias das afecções neurológicas: demências e distúrbio da atividade cortical 
superior; comas e distúrbios do estado da consciência; distúrbios do movimento; distúrbios do sono. Doença 
cérebro-vascular. Doenças neuromusculares - nervos, músculos e junção mio-neural; doenças tóxicas e 
metabólicas; tumores; doenças desmielinizantes; doenças infecciosas do sistema nervoso; doença neurológica 
no contexto da infecção pelo HIV; epilepsias; hidrocefalias e transtornos do fluxo liquórico; cefaléias; 
disgenesias do sistema nervoso; manifestações neurológicas das doenças sistêmicas; neurologia do trauma e 
urgências em neurologia. Indicações e interpretações da propedêutica armada em neurologia: líquor, 
neuroimagem, estudos neurofisiológicos - eletroencefalograma, eletroneuromiografia e potenciais evocados, 
medicina nuclear aplicada à neurologia. Deficit auditivo. Vertigem. Convulsão febril. Estado de mal epilético. 
Epilepsia e Síndromes epiléticas mais comuns da infância. Paralisia cerebral. Atraso global do 
desenvolvimento e retardo mental. Dislexia. Hiperatividade - deficit de atenção. Autismo. Tiques e Síndrome de 
Tourette. Cefaléias mais comuns da infância. Tumores intra cranianos. Meningites e encefalites. Síncope e 
distúrbios relacionados. Distúrbios do sono, dissonias e parassonias. Perda de fôlego. Traumatismo crânio-
encefálico. Traumatismo não acidental em crianças. Coma. Complicações neurológicas das deficiências 
nutricionais. Envenenamentos e intoxicações. Anormalidades cromossômicas mais comuns. Síndromes 
neurocutâneas. Hipertensão intracraniana. Malformações congênitas. Doenças neuromusculares mais 
prevalecentes. Doenças neurológicas associadas a prematuridade. Encefalopatia hipóxico-isquêmica. 
Alterações do crescimento e desenvolvimento. 
 

11. Conhecimentos Específicos para Médico Oftalmologista: Diagnóstico e tratamento dos traumatismos           
oculares; Anomalias de refração; Correção das ametropias; Afecções da conjuntiva da córnea e da esclera; 
Afecções do trato uveal; Irites, iridiciclites e coroidites; Neuro-oftalmologia: papiledema, atrofia do nervo óptico 
e perimetria; Glaucoma crônico, simples, congênito, agudo e secundário; Estrabismo: forias, paralisias 
oculares, esotropias e exotropias; Afecções do cristalino: congênitas, adquiridas, luxações e subluxações; 
Afecções da retina: congênitas, traumáticas, inflamatórias, tumores e descolamento; Afecçõesda órbita: 
traumáticas, inflamatórias e tumorais; Cirurgia da órbita; Manifestações oculares das afecções do sistema 
nervoso, semiologia da pupila nas lesões do V Par, nas lesões do simpático. Manifestações oculares nas 
doençasem geral: diabetes, hipertensão arterial e hanseníase; Conjuntivite neonatal. 
 

12. Conhecimentos Específicos para Médico Oncologista Etiologia do Câncer; Epidemiologia do Câncer; 
Angiogênese; Agentes Cancerígenos; Ciclo celular; Genética e Câncer; Princípio da Cirurgia Oncológica; 
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Princípio da Quimioterapia e farmacologia; Princípio da Imunoterapia; Princípio da Radioterapia; Cuidados 
Paliativos; Emergência Oncológica; Tratamento da Dor Oncológica; Tratamento e Cuidado dos Efeitos 
Colaterais ao tratamento; Câncer de Cabeça e Pescoço; Câncer de Pulmão; Câncer do Sistema Nervoso 
Central; Câncer de Pele; Melanoma; Neoplasias de Pleura e do Mediastino; Câncer do Trato Gastrointestinal; 
Câncer do Sistema Endócrino; Câncer do Sistema Geniturinário; Câncer de Testículo; Câncer de Pênis Câncer 
Ginecológico; Câncer de Mama; Sarcomas de Partes Moles; Sarcomas Ósseos; Câncer de Origem Primária 
Desconhecida; Linfoma; Leucemia; Epidemiologia do câncer; - Etiologia do câncer: fatores genéticos, químicos 
e físicos; Princípios de biologia molecular; Princípios de quimioterapia: mecanismos de ação, indicações 
toxidade das drogas; Agentes alquilantes, antimetabólitos, alcalóides de vinca e análogos, antibióticos 
antitumorais, outros agentes quimioterápicos, bloqueadores hormonais, anticorpos monoclonais, inibidores da 
angiogênese, agentes diferenciadores, moduladores da resposta imunológica; Prevenção primária e 
secundária em câncer; Diagnóstico, estadiamento e tratamento do câncer: de cabeça e pescoço, de pulmão, 
mediastino, do trato gastrointestinal, do sistema geniturinário, do testículo, do sistema endócrino, de pele, do 
sistema nervoso central, ginecológico, de origem indeterminada, sarcoma de partes moles e ósseo, leucemias, 
linfomas e mielomas; Emergências Oncológicas, síndromes paraneoplásicas; Tratamento da dor; Transplante 
de medula óssea: indicações. Infecções em pacientes com câncer, neutropenia febril; Tratamento de suporte 
em pacientes com câncer. 
 

13. Conhecimentos Específicos para Médico Pediatra: Crescimento e desenvolvimento. Icterícia neonatal. 
Infecções perinatais. Imunizações. Anemias carenciais e anemias hemolíticas. Púrpuras, tumores comuns na 
infância. Doenças de notificação compulsória. Infecções de vias superiores. Infecções de vias aéreas inferiores. 
Asmabrônquica. Patologias alérgicas na infância. Distúrbios hidroeletrolíticos e ácido-basico. Terapia de 
hidratação oral e parenteral. Síndrome da má absorção aguda e crônica. Infecção urinária. Glomerulites e 
hipertensão arterial. Osteoartrites. Infecções de partes moles. Antibioticoterapia. Doenças parasitárias. 
Queimaduras. Intoxicações exógenas. Hepatites. Doenças do tecido conjuntivo. Doenças exantemáticas. 
Mordeduras humanas e por animais. A criança vitimizada. Patologias cirúrgicas comuns na infância. Síndromes 
nefrótica e nefrítica. Septicemia e choque séptico. Diabetes melitus e cetoacidose diabética. Parada 
cardiorrespiratória. Insuficiência cardíaca. Cardiopatias congênitas. Malformações congênitas comuns. 
Convulsão. 
 

14. Conhecimentos Específicos para Médico Pneumologista: 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 clínico; diagnóstico; tratamento; prevenção. 
Pneumologia pediátrica: fibrose cística. Pneumonias. Broncoespasmos. Imunodeficiências. Alergias. 
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. 
 

15. Conhecimentos Específicos para Médico Psiquiatra: 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. Psiquiatria Infantil: 
Fundamentos básicos de Medicina. O desenvolvimento infantil, avaliação, exame clínico e testagem 
psicológica. Avaliação neuropsiquiátrica. Síndromes clínicas: retardo mental, transtornos de aprendizagem, 
transtorna do desenvolvimento de coordenação, transtorno de déficit de atenção, transtorno do comportamento 
disruptivo, transtorno da comunicação, de tique, de alimentação na primeira infância, transtorno do humor, 
esquizofrenia com início na infância e transtornos invasivos do desenvolvimento. A criança hospitalizada, 
interconsulta em psiquiatria infantil. Noções da formação da família moderna. Tratamento, abordagem 
farmacológica, psicodinâmica e psicopedagógica. Os diversos instrumentos, vicissitudes e possibilidades. 
 

16. Conhecimentos Específicos para Médico Reumatologista: Artropatias microcristalinas: gota, 
condrocalcinose. Artropatias mecânico-degenerativas: osteoartrose. Artropatias soro-negativas: artrite 
psoriática,síndrome de Reiter, espondilite anquilosante. Artrite reumatoide e artrite reumatoide juvenil. Artrites 
infecciosas: virais, bacterianas, microbacterianas e fúngicas. Doenças difusas do conectivo: lupus eritematoso 
sistêmico, esclerose sistêmica progressiva, dermatopoliomiosite, doença mista do tecido conectivo, síndrome 
de Sjogren, síndromes Overlap. Síndromes vasculíticas: poliarterite nodosa, granulomatose de Wegener, 
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arterite de Churg-Strauss, arterite temporal, arterite de Takaiasu, doença de Behçet, vasculites 
leucocitoclásicas. Febre reumática. Cervicalgias, dorsalgias, lombalgias. Policondrite recidivante. Fibromialgia e 
reumatismo psicogênico. Reumatismo de partes moles: bursites, tendinites. Sarcoidose. 
 

17. Conhecimentos Específicos para Médico Urologista: Embriologia do sistema geniturinário. Anomalias do 
sistema geniturinário. Anatomia do sistema geniturinário. Litíase do trato geniturinário. Infecções do ticeto 
geniturinário. Traumatismo do sistema geniturinário. Neoplasias do sistema geniturinário. Bexiga neurogênica. 
Doenças vasculares do aparelho geniturinário. Doenças de Peryronie. Tuberculose do aparelho geniturinário. 
Doenças específicas do escroto. Urgências do aparelho geniturinário. Doenças sexualmente transmissíveis. 
Impotência sexual. Infertilidade. Estados intersexuais. Tumores: próstata, pênis, testículo, bexiga, renais e das 
adrenais. Uropediatria. 
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A N E X O  I I –  DO CRONOGRAMA PREVISTO*

*Datas sujeitas a alteração. 

 

26 de março de 2014 a 

22 de abril de 2014 
Período de Inscrições. 

18 de maio de 2014 Aplicação das Provas Objetivas 

19 de maio de 2014 Divulgação do gabarito no site www.zambini.org.br 

20 e 21 de maio de 2014 Prazo para protocolo de recursos em face da Prova Objetiva 

03 de junho de 2014 Publicação da Lista de Classificação Preliminar 

09 e 10 de junho de 2014 Prazo de Recursos da Classificação Preliminar. 

17 de junho de 2014 Classificação Final. 

20 de junho de 2014 Homologação do certame 

 
Realização: 

 
 

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

