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CONCURSO PÚBLICO N° 001/2018

EDITAL DE ABERTURA DAS INSCRiÇÕES

A Prefeitura Municipal de Fernão, através do Prefeito do Município, no uso de
suas atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, torna público a
realização do Concurso Público conforme previsto neste edital que terá validade de
02 (dois) anos, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período.

As contratações serão providas nos termos da Lei Complementar N° 02/1998 de
20/04/1998, e posteriores alterações e demais legislações pertinentes, contribuindo
para o Fundo Municipal de Aposentadoria e Pensão - FUMAP.

A organização do Concurso Público, recebimento das inscrições, aplicação e
avaliação das provas e recursos serão de responsabilidade dá empresa CONSCAM
Assessoria e Consultoria, obedecidas as normas deste Edital.

A Comissão deste Concurso Público foi nomeada através da Portaria n? 5.147/2018.

I - DOS CARGOS
1.1 O Concurso Público destina-se para preenchimento dos cargos e- vagas
conforme item 1.2 deste edital, observada as necessidades de nomeação e ordem
de classificação que ficarão sujeitos' à normatização emitida pela Prefeitura
Municipal. Apesar do número de vagas disponibilizadas no presente edital, os
aprovados e classificados -além, desse número, poderão' ser ,convocados para
aquelas 'que vagarem e para as que eventúalmente forem criadas dentro do prazo
da validade do presente concurso.

1.2 Os cargos, número de vagas, salários e escolaridades estão estabelecidos na
tabela que segue:

Ensino Fundamental Incompleto (mínimo 4a série)

Cargo Vagas
Carga

- Salário Base -Requisitos
Taxa de

Horária Inscrição
" EnsinoAuxiliar de 40 horas FundamentalServiços 01 R$1.195,87

Gerais semanais Incompleto R$ 30,00
(mínimo 4a série)

Ensino
Fundamental

40 horas , IncompletoTratorista 01 R$ 1.521,60semanais (mínimo 4a série) R$ 30,00
e CNH categoria
C ou SUPERIOR
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E Snsrno upenor

Cargo Vagas
Carga

Salário Base Requisitos
Taxa de

Horária Inscrição

Superior
Completo em

Assistente 01 30 horas R$ 3.362,87 Serviço Social R$ 50,00Social semanais com inscrição no
conselho de

classe
Superior

Completo em
Pedagogia ou

Educador 01 40 horas R$ 3.362,87 Terapia R$ 50,00
Social semanais Ocupacional, com

inscrição no
conselho de

classe
Superior

Completo em

Enfermeiro 01
40 horas

R$ 2.556,13 Enfermagem com R$ 50,00semanais inscrição no
conselho de

classe
Superior

Completo em

Fonoaudiólogo 01 20 horas R$ 2.228,54 Fonoaudiologia R$ 50,00semanais com inscrição no
conselho de

classe
Superior

Completo em

40 horas
Psicologia com

Psicólogo 01 semanais R$ 3.362,87 inscriç-ão no R$ 50,00
conselho de

classe

Legenda
* Inscrições para candidatos com deficiência observar o item 111 deste edital.

1.3 Os salários dos cargos têm como base o mês de Abril de 2018.

1.4 As descrições dos cargos constam no Anexo I deste Edital.

" - DAS INSCRiÇÕES
2.1 A inscrição do candidato implicará o conhecimento e aceitação tácita das normas
e condições do Concurso Público, tais como se acham estabelecidas neste Edital e
seus anexos, bem como em eventuais aditamentos, comunicados e instruções
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específicas para a realização do Concurso Público, em relação às quais não poderá
ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.

2.1.1 Objetivando evitar ônus desnecessário, o candidato deverá orientar-se no
sentido de recolher o valor de inscrição somente após tomar conhecimento de todos
os requisitos e condições exigidas para o Concurso Público.

2.2 A inscrição deverá ser efetuada das 10 horas do dia 07/05/2018 às 16 horas do
dia 15/05/2018 (período em que a 2a via do boleto estará disponível),
exclusivamente pela internet no site www.conscamweb.com.br.

2.2.1 No ato da inscrição o candidato deverá indicar o cargo pretendido, devendo
observar o item 2.3.

2.2.1.1 Após a efetivação da inscrição não será permitida, em hipótese alguma, a
troca do cargo pretendido.

2.2.1.2 O candidato que se inscrever para mais de 01 (um) cargo será considerado
presente em apenas 01 (uma) prova objetiva em que comparecer, sendo eliminado
do Concurso quanto ao(s) outro(s) respectivo(s) cargo(s). '

2.2.2 Não será permitida inscrição por meio bancário, pelos Correios, fac-símile,
condicional ou fora do prazo estabelecido.

2.3 O candidato, ao se inscrever, deverá ter conhecimento dos requisitos exigidos a
sequír, comprovando-os na data da nomeação:

a) ser brasileiro, nato ou naturalizado, ou gozar das prerrogativas previstas no artigo
12 da Constituição Federal e demais disposições de lei, no caso de estrangeiros;

b) ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos até a data da nomeação;

c) quando do sexo masculino, estar em dia com as obrigações militares;

d) ser eleitor e estar quite com a Justiça Eleitoral;

e) possuir os documentos comprobatórios dos requisitos exigidos para o exercício
do cargo público;

f) apresentar outros documentos que forem exigidos pelo Município de Fernão;

g) ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, comprovada
em avaliação médica;

h) não registrar antecedentes criminais, achando-se no pleno exercício de seus
direitos civis e políticos;
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i) não ter sido demitido ou exonerado de serviço público (federal, estadual ou
municipal) em consequência de processo administrativo (por justa causa ou a bem
do serviço público);

j) não ocupar emprego ou função pública, ressalvados os acumuláveis previstos no
art. 37, inciso XVI da Constituição Federal;

2.4 O pagamento do boleto de inscrição deverá ser feito em qualquer agência
bancária ou casas lotéricas até o dia 16/05/2018.

2.4.1 Se, por qualquer razão, o cheque usado para pagamento do boleto de
inscrição for devolvido ou efetuado pagamento a menos do valor da taxa, a inscrição
do candidato será automaticamente cancelada.

2.4.2 Não será aceito pagamento da taxa de inscnçao por depósito em caixa
eletrônico, pela ECT (correios), fac-símile, transferência eletrônica, DOC, ordem de
pagamento ou depósito comum em conta corrente, condicional ou fora do período de
inscrições ou por qualquer outro meio que não os especificados neste Edital,

2.4.2.1 O pagamento por agendamento somente será aceito se comprovada a sua
efetivação dentro do período de inscrições.

2.4.3 O não atendimento aos procedimentos estabelecidos nos itens anteriores
implicará o cancelamento da inscrição do candidato, verificada a irregularidade a
qualquer tempo.

2.4.4 Para o pagamento da taxa de inscrição, somente poderá ser utilizado o boleto
bancário gerado no ato da inscrição e págo até a data limite do encerramento das
inscrições.

2.4.5 A efetivação da inscrição somente ocorrerá após a confirmação, pelo banco,
do pagamento do boleto referente à taxa.

2.4.5.1 Caso seja detectada falta de informação, o candidato deverá solicitar a
correção através do site www.conscamweb.com.br. opção fale conosco -7 assunto:
correção de cadastro do candidato e preencher os campos obrigatórios.

2.4.6 Quando do preenchimento dos dados para inscrição, se o candidato não
informar seu email, o mesmo não receberá as informações referentes ao andamento
do Concurso Público pelo mesmo.

2.4.7 Mesmo que o candidato informe seu email no ato da inscrição, é obrigação
dele acompanhar os atos e divulgação do Concurso Público no Mural da Prefeitura
Municipal de Fernão e nos sites www.conscamweb.com.br e www.fernao.sp.gov.br.

/
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2.5 É recomendável ao candidato observar atentamente as informações sobre os
cargos e aplicação das provas.

2.5.1 Considera-se inscrição efetivada aquela devidamente paga de acordo com o
estabelecido no item 2.4 deste Capítulo.

2.6 O candidato que prestar declaração falsa, inexata ou, ainda, que não satisfazer
todas as condições estabelecidas neste Edital, terá sua inscrição cancelada e,
consequentemente, anulados todos os atos dela decorrentes, mesmo que aprovado
e que o fato seja constatado posteriormente.

2.7 As informações prestadas na ficha de inscrição são de inteira responsabilidade
do candidato, cabendo à Prefeitura Municipal de Fernão o direito de excluir do
Concurso Público aquele que preenchê-Ia com dados incorretos ou que prestar
informações inverídicas, ainda que o fato seja constatado posteriormente.

2.8 No ato da inscrição, não serão solicitados os documentos comprobatórios
constantes no item 2.3, sendo obrigatória a sua comprovação quando da
contratação, sob pena de exclusão do candidato do Concurso Público.

2.8.1 Não deverá ser enviada à Prefeitura Municipal de Fernão ou à CONSCAM
qualquer cópia de documento, exceto os documentos de deficiente, conforme
previsto neste edital.

2.8.2 Adevolução da importância paga somente ocorrerá se o Concurso Público não
se realizar.

1

2.9 Para inscrever-se, o candidato deverá, durante o período das inscrições:

a) acessar o site www.conscamweb.corn.br; .

b) localizar no site o "Iink" correlato ao Concurso Público;

c) ler, na íntegra, o respectivo Edital e preencher total e corretamente a ficha de
inscrição;

d) transmitir os dadosda inscrição;

e) imprimir o boleto bancário;

f) efetuar o correspondente pagamento da taxa de inscrição de acordo com o item
2.4 deste Capítulo..

2.10 A Prefeitura Municipal de Fernão reserva-se no direito de verificar a veracidade
das informações prestadas pelo requerente.
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2.10.1 Caso alguma das informações seja inverídica, a Prefeitura Municipal de
Fernão indeferirá o pedido, sem prejuízo da adoção de medidas judiciais cabíveis.

2.10.2 As informações prestadas pelo requerente são de sua inteira
responsabilidade, podendo a Prefeitura Municipal de Fernão utilizá-Ias em qualquer
época, no amparo de seus direitos, bem como nos dos demais candidatos, não
podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.

2.11 Às 16 horas (horário de Brasllia) do último dia do período das inscrições, a ficha
de inscrição e o boleto bancário, inclusive 2a via, não estarão mais disponíveis no
site.

2.12 O descumprimento das instruções para inscrição pela internet implicará a não
efetivação da inscrição.

2.13 A Prefeitura Municipal de Fernão e a CONSCAM não se responsabilizam por
solicitação de inscrição pela internet não recebida por motivo de ordem técnica dos
computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de
comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a
transferência de dados.

2.14 O candidato que necessitar de condições especiais, inclusive prova braile,
prova ampliada, etc., deverá, no período das inscrições, encaminhar por SEDEX à
CONSCAM solicitação contendo nome completo, RG, CPF, telefone(s) e os recursos
necessários para a realização da(s) prova(s), indicando, no envelope, o Concurso
Público para o qual está inscrito.

2.14.1 O candidato que não o fizer, durante o período das inscrlções e conforme o
estabelecido no Capítulo 111,não terá a sua prova especial preparada ou as
condições especiais providenciadas.

2.14.2 O atendimento às condições especiais pleiteadas para a realização da(s)
prova(s) ficará sujeito a análise da viabilidade e razoabilidade do solicitado.

2.15 Para efeito dos prazos estipulados neste Capítulo será considerada a data da
postagem fixada pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT.

2.16 O candidato com deficiênda deverá observar ainda o Capítulo 111- DA
PARTICIPAÇÃO DE CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA.

11I- DA PARTICIPAÇÃO DO CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA
3.1 Às pessoas com deficiência que pretendem fazer uso das prerrogativas que Ihes
são facultadas no inciso VIII do artigo 37 da Constituição Féderal e pela Lei n°
7.853/1989 é assegurado o direito de inscrição para os cargos em Concurso Público,
cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras.
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3.2 Consideram-se pessoas com deficiência, aquelas que se enquadram nas
categorias discriminadas no artigo 40 do Decreto Federal n° 3.298/1999.

3.3 Em obediência ao disposto no artigo 37 da Constituição Federal e aos
parágrafos 10 e 20 do Decreto Federal nO3.298/1999, será reservado o percentual
de 5% (cinco por cento) das vagas existentes para cada cargo, individualmente, das
que vierem a surgir durante o prazo de validade do presente Concurso Público.

3.3.1 Se na aplicação do percentual resultar numero fracionado igualou superior a
0,5 (cinco décimos), estará formado 01 (uma) vaga para o PNE. Se inferior a 0,5
(cinco décimos) a formação da vaga ficará condicionada a elevação da fração para o
mínimo de 0,5 (cinco décimos), caso haja aumento de número de vagas para o
cargo ou função.

3.4 Não havendo candidatos com deficiência aprovados para as vagas reservadas,
estas serão preenchidas pelos demais candidatos aprovados, observando-se a
ordem de classificação, para os aprovados.

3.5 As pessoas com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no
Decreto Federal n° 3.298/1999, particularmente em seu artigo 40, participarão do
Concurso público em igualdade de condições com os demais candidatos no que se
refere ao conteúdo das provas e a nota mínima exigida para todos os demais
candidatos. Os benefícios previstos no artigo 40, parágrafos 1° e 2°, deverão ser
requeridos por escrito durante o período de inscrições.

3.6 O candidato com deficiência, quando da inscrição, além de observar os
procedimentos descritos no item 11 deste Edital, deverá enviar (conforme modelos
abaixo constante na letra "b" deste item) à CONSCAM as seguintes informações:

airelatório médico (emitido a menos de 01 (um) ano) original ou cópia autenticada
atestando a espécie, o graú ou nível da deficiência, com expressa referência ao
código correspondente da Classificação Internacional de Doença ., CIO, bem como a
causa da deficiência, inclusive pará assegurar previsão deadaptaçãoda sua prova;

b) dados pessoais: nome completo,RG e CPF constantes no relatório médico.

Modelo do envelope (via sedex) ,
A CONSCAM Assessoria e Consultoria
Concurso Público nO001/2018
Prefeitura Municipal de Fernão
cargo: ...,-
Participação de Candidato Portador de Deficiência
Rua Carlos Trecenti, 340 - Vila Santa Cecília - CEP: 18.683-214 - Lençóis Paulista -
SP

'(
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3.6.1 O tempo para a realização da(s) prova(s) a que os candidatos deficientes
serão submetidos, desde que requerido justificadamente, poderá ser diferente
daquele previsto para os demais candidatos, levando-se em conta o grau de
dificuldade apresentado em decorrência da deficiência (artigo 40, § 2°, do Decreto
Federal nO3.298/99).

3.6.2 O candidato com deficiência participará do Concurso Público em igualdade de
condições com os demais candidatos, no que tange ao conteúdo e à avaliação da
prova.

3.7 O candidato que, no ato da inscrição, não declarar ser deficiente ou aquele que
se declarar e não atender ao solicitado no item 3.6, não será considerado portador
de deficiência.

3.8 O candidato inscrito como deficiente, que atender ao disposto neste edital, caso
seja aprovado, será convocado pela Prefeitura Municipal de Fernão, em época
oportuna, para perícia médica a fim de verificar a configuração e a compatibilidade
da deficiência.

3.9 Não ocorrendo inscrição no Concurso Público ou aprovação de candidatos com
deficiência será elaborada somente a Lista de Classificação Definitiva Geral.

3.10 Será desclassificado do Concurso Público o candidato que não comparecer à
perícia médica e/ou aquele que tiver deficiência considerada incompatível com as
atribuições do cargo, mesmo que submetidos e habilitados em quaisquer das etapas
do Concurso Público.

3.11 Após a nomeação do candidato com deficiência, essa condição não poderá ser
arguida para justificar a concessão de readaptação do cargo e de aposentadoria por
invalidez.

3.12 Para efeito dos prazos estipulados deste Capítulo será considerada a data de
postagem na ECT.

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

IV - DAS PROVAS
4.1 O Concurso Público se realizara através de provas objetivas para todos os
cargos e prova prática para o cargo de Tratorista.

4.2 O candidato que se inscrever para mais de 01 (um) cargo deverá observar o
disposto no subitem 2.2.1.2.

4.3 A divulgação do local e horário das provas deverá ser acompanhada pelo
candidato por meio de Edital de Convocação a ser disponibilizado no Mural da

~/
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Prefeitura Municipal de Fernão e
www.fernao.sp.gov.br. não podendo
desconhecimento.

nos sites www.conscamweb.com.br e
ser alegada qualquer espécie de

4.3.1 Eventualmente, se, por qualquer que seja o motivo, o nome do candidato não
constar na Lista de Inscrito para as provas, esse deverá entrar com recurso
conforme previsto no item 8.2 deste edital.

4.3.2 Ocorrendo o caso constante do item 4.3, poderá o candidato participar do
Concurso Público e realizar a(s) prova(s) se apresentar o respectivo boleto bancário
e comprovante de pagamento original.

4.3.3 A inclusão de que trata este item será realizada de forma condicional, sujeita à
posterior verificação da regularidade da inscrição através do site
conscamweb.com.br ~ fale conosco ~ correção de cadastro do candidato e
preencher os dados obrigatórios em até 48 (quarenta e oito) horas após a realização
da prova.

4.3.4 Constatada eventual irregularidade na inscrição, a inclusão do candidato será
automaticamente cancelada, sem direito à reclamação, independentemente de
qualquer formalidade, considerados nulos todos os atos dela decorrentes.

4.4 O candidato somente poderá realizar a(s) prova(s) na data, horário e local
definido, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.

4.5 O candidato que, eventualmente, necessitar alterar algum dado cadastral,
deverá solicitar através do site www.conscamweb.com.br~ fale conosco
~ correção de cadastro do candidato e preencher os dados obrigatórios.

4.5.1 O candidato que não atender aos termos do item 4.5 deverá arcar,
exclusivamente, com as consequências advindas de sua omissão.

4.6 São de responsabilidade do candidato, inclusive no que diz respeito aos seus
dados pessoais, a verificação e a conferência do material entregue para a realização
das provas.

4.7 No dia da realização da prova, caso o candidato queira fazer alguma reclamação
ou sugestão, deverá procurar a' sala de coordenação no local em que estiver
prestando as provas.

4.8 Será excluído do Concurso Público o candidato que:

a) não comparecer as provas, conforme convocação divulgada no Mural da
Prefeitura Municipal de Fernão e nos sites www.conscamweb.com.br e
www.fernao.sp.gov.br seja qual for o motivo alegado.
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b) apresentar-se fora de local, sala, turma, data e horário estabelecidos no Edital de
Convocação;

c) não apresentar o documento de identificação conforme o previsto na alínea "b" do
item 4.13;

d) ausentar-se, durante o processo, da sala ou do local de prova (s) sem o
acompanhamento de um fiscal;

e) estiver, durante a aplicação da(s) prova(s), fazendo uso de calculadora, relógio
com calculadora e/ou agenda eletrônica ou similar;

f) estiver, no local de prova(s), portando qualquer equipamento eletrônico e/ou
sonoro e/ou de comunicação ligados;

g) for surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente
ou por escrito, bem como fazendo uso de material não permitido para a realização
das provas;

h) lançar meios ilícitos para a realização das provas;

i) não devolver ao fiscal qualquer material de aplicação das provas;

j) estiver portando arma, ainda que possua o respectivo porte;

k) durante o processo, não atender a quaisquer das disposições estabelecidas neste
Edital;

I) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos;

m) retirar-se do local de prova(s) antes de decorrido o tempo mínimo de
permanência.

Da Prova Objetiva

4.9 A prova objetiva, para todos os cargos, de caráter eliminatório e classificatório,
visa avaliar o grau de conhecimento teórico do candidato, necessário ao
desempenho do cargo.

4.10 A prova objetiva, PROVAVELMENTE será realizada no dia 10/06/2018, a partir
das 09hOOmin,horárioem que serão fechados os portões.

4.10.1 A confirmação da data e local de realização da Prova será divulgada no Mural
da Prefeitura Municipal de Fernão e nos sites www.conscamweb.com.br e
www.fernao.sp.gov.br. conforme Cronograma deste Concurso Público - Anexo 111.
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4.10.2 Havendo alteração da data prevista, as provas poderão ocorrer em domingos
ou feriados. O acompanhamento da divulgação da data da prova é de
responsabilidade exclusiva do candidato.

4.11 A prova objetiva será composta de questões de múltipla escolha, com 05
alternativas cada uma, e será elaborada de acordo com o conteúdo programático
constante do ANEXO 11, conforme quadro abaixo:

Ensino Fundamental Incompleto (mínimo 4a série)
Cargo Prova Qtdade de Questões

Auxiliar de Serviços Gerais e Português 10
Matemática 10Tratorista Conhecimentos Específicos 15

E Snsrno upenor
Cargo Prova Qtdade de Questões

Assistente Social, Educador Português 10
Matemática 05Social, Enfermeiro, Conhecimentos em Informática 05Fonoaudiólogo e Psicólogo Conhecimentos Específicos 15

4.12 A duração da prova objetiva será de 03 (três) horas.

4.13 O candidato deverá comparecer ao local designado para a(s) prova(s),
constante do Edital de Convocação, com antecedência mínima de 60 minutos do
horário previsto para seu início, munido de:

a) caneta esferográfica de material transparente de tinta de cor azul ou preta, lápis
preto e borracha macia; e;

b) original de um dos seguintes documentos de identificação: Cédula de Identidade
(RG), Carteira de Órgão ou Conselho de Classe, Carteira de Trabalho e Previdência
Social (CTPS), Certificado Militar, Carteira Nacional de Habilitação, expedida nos
termos da Lei Federal nO9.503/97, Passaporte, Carteiras de Identidade expedidas
pelas Forças Armadas, Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares.

4.13.1 Somente será admitido na sala ou local de prova(s) o candidato que
apresentar um dos documentos discriminados na alínea "b" do item 4.13 deste
Capítulo e desde que permita, com clareza, a sua identificação.

4.13.2 O candidato que não apresentar o documento, conforme a alínea "b" do item
deste Capítulo, não fará a(s) prova(s), sendo considerado ausente e eliminado do
Concurso Público.
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4.13.3 Não serão aceitos protocolos, cópia dos documentos citados, ainda que
autenticada, boletim de ocorrência ou quaisquer outros documentos não constantes
deste Edital, inclusive carteira funcional de ordem pública ou privada.

4.14 Os portões serão fechados impreterivelmente no horário estabelecido.

4.15 Não será admitido na sala ou no local de provas o candidato que se apresentar
após o horário estabelecido para o seu início.

4.16 Durante a(s) prova(s) objetiva(s), não serão permitidas qualquer espécie de
consulta a códigos, livros, manuais, impressos, anotações e/ou outro tipo de
pesquisa, utilização de outro material não fornecido pela CONSCAM Assessoria e
Consultoria, de relógio, telefone celular ou qualquer equipamento eletrônico, protetor
auricular, boné, gorro, chapéu e óculos de sol.

4.17 O telefone celular e/ou qualquer equipamento eletrônico, deverá ser desligado
antes de entrar no prédio de aplicação e, durante a aplicação das provas, deverão
permanecer desligados até a saída.

4.18 Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado, para justificar o
atraso ou a ausência do candidato, nem aplicação das provas fora do local, sala,
turma, data e horário pré-estabelecidos.

4.19 O candidato não poderá ausentar-se da sala ou local de provas sem o
acompanhamento de um fiscal.

4.20 Em caso de necessidade de amamentação durante as provas objetivas a
candidata deverá levar um acompanhante maior de idade, devidamente
comprovada, que ficará em local reservado para tal finalidade e será responsável
pela criança.

4.20.1 Para tanto, a candidata deverá solicitar antecipadamente através do email
contato@conscamweb.com.br, inserir no assunto: Solicitação - Amamentação -
Concurso Público de Fernão.

4.20.2 A CONSCAM não se responsabiliza pela criança no caso de a candidata não
levar o acompanhante, podendo, inclusive, ocasionar a sua eliminação do processo.

4.20.3 No momento da amamentação, a candidata deverá ser acompanhada por
uma fiscal, sem a presença do responsável pela criança.

4.20.3.1 A candidata, neste momento, deverá fechar seu caderno de prova, se for o
caso, e deixá-to sobre a carteira.

4.20.3.2 Não haverá compensação do tempo de amamentação à duração da prova
da candidata.
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4.20.4 Excetuada a situação prevista no item 4.20 deste Capítulo, não será permitida
a permanência de qualquer acompanhante, inclusive criança, nas dependências do
local de realização das provas, podendo ocasionar inclusive a não participação do
candidato no Concurso Público.

4.21 Não haverá prorrogação do tempo previsto para a aplicação das provas em
virtude de afastamento, por qualquer motivo, de candidato da sala ou local de
provas.

4.22 É reservado à CONSCAM e à Prefeitura Municipal de Fernão, caso julgue
necessário, o direito de utilizar detector de metais e/ou proceder à coleta de
impressão digital, durante a aplicação das provas.

4.23 Na impossibilidade de o candidato realizar o procedimento de coleta de
impressão digital, esse deverá registrar sua assinatura, em campo predeterminado,
por três vezes.

4.24 O horário de início da(s) prova(s) será(ão) definido(s) em cada sala de
aplicação, após os devidos esclarecimentos sobre sua aplicação.

4.25 Para a realização da prova objetiva, o candidato receberá a folha de respostas
e o caderno de questões da prova objetiva simultaneamente.

4.25.1 É de responsabilidade do candidato a leitura das instruções contidas na folha
de respostas e no caderno de questões da prova objetiva, não podendo ser aleqada
qualquer espécie de desconhecimento. '

4.26 A folha de respostas, cujo preenchimento é de responsabilidade do candidato,
é o único documento válido para a correção eletrônica e deverá ser entregue, no
final da prova, ao fiscal de sala, juntamente com 6 caderno de questões.

~ 4.26.1 O candidato deverá transcrever as respostas para a folha de respostas, com
caneta esferográfica de material transparente de tinta de cor azul ou preta, bem
como assinar no campo apropriado.

4.26.2 Não será computada questão com emenda ou rasura, ainda que legível, nem
" ,. '" ,

questão não respondida ou que contenha mais de uma resposta, mesmo que uma
delas esteja correta.

4.26.3 Não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às respostas
ouà assinatura, sob pena de acarretar prejuízo ao desempenho do candidato.

4.26.4 Em hipótese alguma, haverá substituição da folha de respostas por erro do
candidato.
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4.27 O candidato que tenha solicitado fiscal transcritor, provas em braile ou
ampliada, deverá indicar os alvéolos a serem preenchidos pelo fiscal designado para
tal finalidade.

4.28 O candidato somente poderá retirar-se da sala de aplicação da(s) prova(s)
objetiva depois de transcorrido 01 (uma) hora de duração, levando consigo somente
o material fornecido para conferência da prova objetiva realizada.

4.28.1 Após o término do prazo previsto para a duração da prova, não será
concedido tempo adicional para o candidato continuar respondendo questão da
prova objetiva ou procedendo à transcrição para a folha de respostas.

4.29 Ao final da prova, o candidato deverá entregar o caderno de questões da prova
objetiva e a folha de repostas ao fiscal da sala.

4.30 Os 03 (três) últimos candidatos presentes nas salas de aplicação da(s) prova(s)
deverão aguardar o fechamento dos envelopes das provas e demais documentos e
assiná-Ios.

4.31 O caderno de questões da prova objetiva será disponibilizado, no site
www.conscamweb.com.br. conforme Anexo 111-Cronograma do Concurso Público.

4.32 O gabarito oficial da prova objetiva será divulgado no Mural da Prefeitura
Municipal de Fernão e nos sites www.conscamweb.com.br e www.fernao.sp.gov.br,
conforme Anexo 111- Cronograma do Concurso Público.

4.33 Para realização da prova deverá ser observado, também, o Capítulo V - DO
JULGAMENTO DAS PROVAS E DA HABILITAÇÃO.

Da prova Prática (somente para Tratorista)
4.34 A Prova Prática, de caráter c1assificatórioe eliminatório, visará avaliar por meio
de demonstração prática os conhecimentos e as habilidades do candidato no
desempenho das atividades inerentes ao cargo de acordo com suas atribuições e
Conteúdo Programático - Anexo 11do Edital.

4.35 Para realização da Prova Prática de Tratorista será utilizado um Trator MF.283
com arado de disco 03 bacias (reversível mecânico). Os critérios de avaliação serão
feitos através do manuseio feito pelo candidato.

4.36 A convocação para realização da prova prática será realizada conforme
previsto no Anexo 111-Cronograma.

v - DO JULGAMENTO DAS PROVAS E HABILITAÇÃO
5.1 A prova objetiva será avaliada na escala de Oa 100 pontos.

/
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5.1.1 A nota da prova objetiva será obtida pela fórmula:

NP = NAx 100
TQ

Onde:
NP = Nota da prova
NA = Número de acertos
TQ = Total de questões da prova

5.1.2 A prova objetiva será de caráter eliminatório e classificatório. Serão aprovados
os candidatos que obtiverem nota igualou superior a 50 (cinquenta) pontos.

5.1.2.1 Os candidatos aprovados na prova objetiva para o cargo de Tratorista serão
convocados pra realização da prova prática que terá validade de 100 (cem) pontos.

5.1.2.2 Para ser aprovado na prova prática de Tratorista o candidato deverá obter
nota igualou superior a 50 (cinquenta) pontos.

5.1.3 O candidato que não obtiver nota igualou superior a 50 (cinquenta) pontos na
prova objetiva ou prática será eliminado do Concurso Público.

VI - DA PONTUAÇÃO FINAL
6.1 A pontuação final dos candidatos classificados será a soma das notas obtidas
nas provas realizadas pelo candidato.

V" - DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE E DA CLASSIFICAÇÃO FINAL
7.1 Os candidatos aprovados serão classificados por ordem decrescente da
pontuação final.

7.2 Em caso de igualdade da pontuação final serão aplicados, sucessivamente, os
seguintes critérios de desempate de acordo com os Decretos Municipais nO
302/2003 e 741/2009:

a) idade mais elevada, considerando-se, caso necessário, o horário de nascimento;

b) maior nota na prova de conhecimentos específicos;

c) maior número de filhos dependentes;

d) maior quantidade de participação como jurado em tribunal do júri.

7.2.1 Persistindo, ainda, o empate, poderá haver sorteio na presença dos candidatos
envolvidos.

7.3 Os candidatos classificados serão enumerados, por cargo, em duas listas, sendo
uma geral (todos os candidatos aprovados) e outra especial (candidatos deficientes
aprovados), se for o caso.
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VIII - DOS RECURSOS
8.1 O prazo para interposição de recurso será de 03 (três) dias úteis conforme
previsto no Anexo 111deste Edital.

8.2 Em caso de interposição de recurso, o candidato deverá acessar o site
www.conscamweb.com.br -7 fale conosco -7 escolher assunto: "Recurso" e:

8.2.1 Escolher o tipo de recurso:

a) Da Publicação do Edital;

b) Da Divulgação da Lista de Inscritos;

c) Da divulgação dos gabaritos e caderno de prova;

d) Da divulgação da Classificação / Notas;

8.2.2 Preencher os dados obrigatórios e enviar. Do envio, será emitido recibo
eletrônico.

8.2.3 Os recursos são enviados e recebidos eletronicamente, portanto, serão
analisados somente os preenchidos corretamente.

8.2.4 O recurso especificado no "caput" deste item não será aceito por meio de fac-
símile, email, protocolado, pessoalmente ou por qualquer outro meio, exceto o
previsto neste Capítulo.

8.3 Quando o recurso se referir ao gabarito da prova objetiva, deverá ser elaborado
de forma individualizada, ou seja, 01 (um) recurso para cada questão e a decisão
será tomada mediante parecer técnico da Banca Examinadora.

8.3.1 No caso de provimento do recurso interposto dentro das especificações, esse
poderá, eventualmente, alterar a nota/classificação inicial obtida pelo candidato para
uma nota/classificação superior ou inferior, ou ainda poderá ocorrer a
desclassificação do candidato que não obtiver a nota mínima exigida para
habilitação.

8.3.2 A decisão do deferimento ou indeferimento de recurso contra o gabarito e
contra o resultado das diversas etapas do Concurso Público será publicada no Mural
da Prefeitura Municipal de Fernão e nos sites www.conscamweb.com.br e
www.fernao.sp.gov.br.

8.3.3 O gabarito divulgado poderá ser alterado em função da análise dos recursos
interpostos e, caso haja anulação ou alteração de gabarito, as provas serão
corrigidas de acordo com o gabarito oficial definitivo.

r
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8.4 A pontuação relativa à(s) questão(ões) anulada(s) será atribuída a todos os
candidatos presentes na respectiva prova.

8.5 No caso de recurso em pendência à época da realização de alguma das etapas
do Concurso Público, o candidato poderá participar condicionalmente da etapa
seguinte.

8.6 A Banca Examinadora constitui última instância para os recursos, sendo
soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.

8.7 O recurso interposto fora da forma e dos prazos estipulados neste Edital não
será conhecido, bem como não será conhecido aquele que não apresentar
fundamentação e embasamento, ou aquele que não atender às instruções
constantes no item 8.2.

8.8 Não será aceito pedido de revisão de recurso e/ou recurso de recurso e/ou
pedido de reconsideração.

8.9 Somente serão considerados os recursos interpostos para a fase a que se
referem e no prazo estipulado, não sendo aceito, portanto, recursos interpostos em
prazo destinado a evento diverso daquele em andamento. O candidato que não
interpuser recurso no prazo mencionado será responsável pelas consequências
advindas de sua omissão.

8.10 A interposição de recursos não obsta o regular andamento das demais fases
deste Concurso Público.

IX - DA NOMEAÇÃO
9.1 Após a homologação do resultado final do Concurso Público, a Prefeitura
Municipal de Fernão responsabilizar-se-á pela divulgação de acordo com legislação
municipal vigente.

X - DAS DISPOSiÇÕES FINAIS
10.1 Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou
acréscimos, enquanto não consumada a providência do evento que Ihes disser
respeito, circunstância que será mencionada em Comunicado ou Aviso Oficial,
oportunamente divulgado no Mural da Prefeitura Municipal de Fernão e nos sites
www.conscamweb.com.br e www.fernao.sp.gov.br.

10.2 Qualquer inexatidão e/ou irregularidade constatada nas informações e
documentos do candidato, mesmo que já tenha sido divulgado o resultado deste
Concurso Público e embora tenha obtido aprovação, levará a sua eliminação, sem
direito a recurso, sendo considerados nulos os atos decorrentes da sua inscrição.

10.3 A CONSCAM não se responsabiliza por quaisquer cursos, textos e apostilas
referentes a este Concurso Público. ti
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10.4 O candidato que necessitar atualizar seus dados pessoais e / ou endereço
residencial, poderá fazê-Io conforme item 2.4.5.1 deste edital, até a data de
publicação da homologação dos resultados, e após esta data, junto a Prefeitura
Municipal de Fernão, localizada na Rua José Bonifácio, nO106, centro, CEP: 17455-
000 - Fernão SP - Fone: (14) 3273-1004, ou enviar a documentação via SEDEX com
AR, para o mesmo endereço, aos cuidados da Seção de Pessoal da Prefeitura
Municipal.

10.5 Não serão fornecidas, por telefone ou e-mail, informações a respeito de datas e
horários de realização das provas e demais eventos. O candidato deverá observar
rigorosamente as formas de divulgação estabelecidas neste Edital e demais
publicações no Mural da Prefeitura Municipal de Fernão e nos sites
www.conscamweb.com.br e www.fernao.sp.gov.br.

10.6 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Especial do Concurso
Público ouvida a CONSCAM.

10.7 A inexatidão e/ou irregularidades nos documentos, mesmo que verificadas a
qualquer tempo, em especial por ocasião da contratação, acarretarão a nulidade da
inscrição com todas as suas decorrências, sem prejuízo das demais medidas de
ordem administrativa, cível ou criminal.

10.8 Caberá à Prefeitura Municipal de Fernão a homologação deste Concurso
Público.

10.9 A legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste Edital e
alterações posteriores não serão objetos de avaliação da(s) prova(s} neste Concurso
Público.

10.10 As informações sobre o presente Concurso Público serão prestadas pelo
email contato@conscamweb.com.br (colocar no assunto: Concurso Público nO
01/2018 do Município de Fernão - SP), sendo que após a homologação as
informações serão de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Fernão.

10.11 A Prefeitura Municipal de Fernão e a CONSCAM se eximem das despesas
decorrentes de viagens e estadas dos candidatos para comparecimento a qualquer
fase deste Concurso Público e de documentos/objetos esquecido ou danificados no
local ou sala de prova(s).

10.12 A Prefeitura Municipal de Fernão e a CONSCAM não se responsabilizam por
eventuais prejuízos ao candidato decorrentes de:

a) endereço não atualizado;

b) endereço de difícil acesso;
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c) correspondência devolvida pela ECT por razões diversas de fornecimento e/ou
endereço errado do candidato;
d) correspondência recebida por terceiros.

10.13 A Prefeitura Municipal de Fernão e a CONSCAM não emitirão Declaração de
Aprovação no Concurso Público, sendo a própria publicação documento hábil para
fins de comprovação da aprovação.

10.14 Todas as convocações, avisos e resultados referentes à realização deste
Concurso Público serão divulgados no Mural da Prefeitura Municipal de Fernão e
nos sites www.conscamweb.com.br e www.fernao.sp.gov.br, sendo de inteira
responsabilidade do candidato o seu acompanhamento, não podendo ser alegada
qualquer espécie de desconhecimento.

10.15 Toda menção a horário neste Edital e em outros atos dele decorrentes terá
como referência o horário oficial de Brasília.

10.16 Decorridos 90 (noventa) dias da data da homologação e não caracterizando
qualquer óbice, é facultada a incineração da(s) prova(s) e demais registros escritos,
mantendo-se, porém, pelo prazo de validade do Concurso Público, os registros
eletrônicos.

10.17 Sem prejuízo das sanções criminais cabíveis, a qualquer tempo, a Prefeitura
Municipal de Fernão poderá anular a inscrição, prova(s) ou nomeação do candidato,
verificadas falsidades de declaração ou irregularidade no Certame.

10.18 O candidato será considerado desistente e excluído do Concurso Público
quando não comparecer às convocações nas datas estabelecidas ou manifestar sua
desistência por escrito.

10.19 Salvo as exceções previstas no presente edital, durante a realização de
qualquer prova e/ou fase deste Concurso Público não será permitida a permanência
de acompanhantes, terceiros ou candidatos que realizaram ou realizarão prova e/ou
fase nos locais de aplicação, seja qual for o motivo alegado.

E, para que cheque ao conhecimento de todos, é expedido o presente Edital.

Fernão, 27 de abril de 2018.

'(
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ANEXO I

DESCRiÇÃO DOS CARGOS

Assistente Social
Realizar ou orientar estudos e pesquisas no campo da assistência social, preparar
programas de trabalho referentes ao Serviço Social; realizar e interpretar pesquisas
sociais; orientar e coordenar os trabalhos nos casos de reabilitação profissional;
encaminhar pacientes a dispensários e hospitais, acompanhando o tratamento e
recuperação dos mesmos e assistindo os familiares; planejar e promover inquéritos
sobre a situação social de escolares e de suas famílias; fazer triagem dos casos
apresentados para estudo ou encaminhamento; estudar os antecedentes da família,
participar de estudo e diagnósticos dos casos e orientar os pais em grupo ou
individualmente, sobre o tratamento adequado; supervisionar o Serviço Social
através das Agências; orientar, nas seleções sócio - econômicas, para a concessão
de bolsas de estudo; selecionar candidato a amparo pelos serviços de assistência à
velhice, à infância abandonada, a cegos, etc.; orientar investigações sobre situação
moral e financeira de pessoas que desejarem receber ou adotar crianças
abandonadas; fazer levantamentos sócio - econômicas com vistas a planejamento
habitacional nas comunidades; prestar assistência a condenados por delito ou
contravenção, bem como a suas famílias e na sociedade; desenvolver atividades
relacionados ao CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), como,
acolhida, oferta de informações e realização de encaminhamentos as demais
políticas publicas; planejamento e implementação do PAIF (Serviço de Proteção e
Atendimento Integral a Família), de acordo com as características do território de
abrangência, mediar de grupos de trabalho sócio educativo; realização de
atendimento particularizados e visitas domiciliares; desenvolvimento de atividades
coletivas e comunitárias no território; dar apoio técnico continuado aos profissionais
responsáveis pelo(s) serviço(s) de convivência e fortalecimento de vínculos
desenvolvidos no território, acompanhar famílias encaminhadas pelos serviços de
convivência e fortalecimento de vínculos e outras políticas publicas quando
estiverem no perfil de atendimento realização da busca ativa no território de
abrangência e desenvolvimento de projetos que visam prevenir aumento de
incidência de situações de risco; acompanhamento das famílias em descumprimento
de condicionalidades; alimentação de sistema de informação, registro das ações
desenvolvidas e planejamento do trabalho de forma coletiva; atendimento e
acolhimento dos usuários; organização dos encaminhamentos, fluxos de
informações com outros setores, procedimentos, estratégias de resposta às
demandas e de fortalecimento das potencialidades do território, promover,preparar e
participar de ações comunitárias e executar outras atividades afins e correlatas ao
cargo.

Auxiliar de Serviços Gerais
Efetuar limpeza das dependências internas e externas dos órgãos municipais, bem
como, varredura e lavação das calçadas, garagens, estacionamentos e jardins.
Podas de árvores, plantio de mudas e pequenos trabalhos de jardinagens. Auxiliar
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na coleta seletiva e nos afazeres inerentes ao centro de triagem. Executar outros
serviços braçais simples, que não exijam conhecimentos ou habilitações específicas,
como capinar e roçar terrenos e logradouros públicos. Preparar argamassa, concreto
e executar outras tarefas auxiliares de obras. Quebrar pavimentos, abrir e fechar
valas. Carregar e descarregar veículos, empilhando as mercadorias nos locais
indicados. Transportar materiais, móveis, equipamentos e ferramentas. Limpar,
lubrificar e guardar ferramentas, equipamentos e materiais de trabalho, de acordo
com as instruções recebidas. Dar mira e bater estacas nos trabalhos topográficos.
Carregar e armar equipamentos de topografia. Auxiliar na construção de palanques,
andaimes e outras obras. Auxiliar no preparo de produtos químicos para
dedetização. Executar outras atribuições afins. Realizar serviços relacionados com
cozinha e copa do órgão, como fazer e distribuir café e lanches em horários pré-
fixados. Recolher os utensílios utilizados, promovendo sua limpeza. Zelar pelos
utensílios e equipamentos utilizados em suas atividades, usar os equipamentos de
proteção individual e executar outras atividades afins e correlatas ao cargo.

Educador Social
Realizar sobre a orientação do técnico de referência busca ativa na zona urbana e
rural, mediação de processos grupais e diferentes técnicas para atividades sócio
educativas, executar ações de serviços de convivência e fortalecimentos de
vínculos, assim como apoio aos grupos relacionados ao CRAS (Centro de
Referencia de Assistência Social), PAIF (Serviço de Proteção e Atendimento Integral
a Família) e outros, participar de reuniões sistemáticas de planejamento de
atividades e de avaliação do processo de trabalho com a equipe de referência;
participar das atividades de capacitação (ou formação continuada); realizar
atividades de promoção e prevenção de saúde, realizar apoio técnico pedagógico
em relação ao trabalho da equipe e apoio socioassintencial, preencher sistemas de
informação, promover, preparar e participar de ações comunitárias, executar outras
atividades afins e correlatas ao cargo.

Enfermeiro
Prestar assistência ao paciente e/ou usuário em ambulatório, unidade de saúde
e em domicílio, realizar consultas e procedimentos de maior complexidade e
prescrevendo ações; implementar ações para a promoção da saúde junto à
comunidade. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.
Prestar assistência ao paciente:Realizar consultas de enfermagem; prescrever
ações de enfermagem; prestar assistência direta a pacientes graves; realizar
procedimentos de maior complexidade; solicitar exames; acionar equipe
multiprofissional de saúde; registrar observações, cuidados e procedimentos
prestados; analisar a assistência prestada pela equipe de enfermagem; realizar
evolução clínica de pacientes. • Coordenar serviços de enfermagem:Padronizar
normas e procedimentos de enfermagem; monitorar processo de trabalho; aplicar
métodos para avaliação de qualidade; selecionar materiais e equipamentos.·
Planejar ações de enfermagem: Registrar observações e analisar os cuidados e
procedimentos prestados pela equipe de enfermagem. Padronizar normas e
procedimentos de enfermagem e monitorar o processo de trabalho. Levantar
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necessidades e problemas; diagnosticar situação; identificar áreas de risco;
estabelecer prioridades; elaborar projetos de ação; avaliar resultados.· Implementar
ações para promoção da saúde:Participar de trabalhos de equipes multidisciplinares;
elaborar material educativo; orientar participação da comunidade em ações
educativas; definir estratégias de promoção da saúde para situações e grupos
específicos; participar de campanhas de combate aos agravos da saúde; orientar
equipe para controle de infecção nas unidades de saúde; participar de programas e
campanhas de saúde do trabalhador; participar da elaboração de projetos e políticas
de saúde.
• Comunicar-se: Implementar ações e definir estratégias para promoção da saúde,
participar de trabalhos de equipes multidisciplinares.Elaborar relatórios e laudos
técnicos.Trabalhar segundo normas técnicas de segurança, qualidade,
produtividade, higiene e preservação ambiental.~Trabalhar em equipe; demonstrar
capacidade de liderança; demonstrar habilidade para negociação. • Utilizar recursos
de Informática.· Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade
associadas ao ambiente organizacional.

Fonoaudiólogo
Atender pacientes para prevenção, habilitação e reabilitação, utilizando protocolos e
procedimentos específicos de fonoaudiologia; tratar de pacientes; efetuar avaliação
e diagnóstico fonoaudiológico; orientar pacientes e familiares; desenvolver
programas de prevenção, promoção da saúde e qualidade de vida. Assessorar nas
atividades de ensino, pesquisa e extensão.
Tratar pacientes: Eleger procedimentos terapêuticos; habilitar sistema auditivo;
reabilitar o sistema vestibular; desenvolver percepção auditiva; tratar distúrbios
vocais; tratar alterações da fala, de linguagem oral, leitura e escrita; tratar alterações
de deglutição; tratar alterações de fluência; tratar alterações das funções orofaciais;
desenvolver cognição; adequar funções percepto-cognitivas; avaliar resultados do
tratamento> Aplicar procedimentos fonoaudiológicos: Prescrever atividades;
preparar material terapêutico; indicar e adaptar tecnologia assistiva; introduzir
formas alternativas de comunicação; prescrever e adaptar órteses e próteses;
aplicar procedimentos de adaptação pré e pós-cirúrgico: aplicar procedimentos
específicos de reabilitação em UTI; aperfeiçoar padrões faciais, habilidades
comunicativas e de voz; estimular adesão e continuidade do tratamento; reorientar
condutas terapêuticas.
Implementar ações e definir estratéqicas para promoção da saúde junto a equipe de
saúde, participar de equipes multidisciplinares.
Elaborar relatórios e laudos técnicos em sua área.
Trabalhar segundo normas técnicas de segurança, qualidade, produtividade e
preservação arnbiental, • Orientar pacientes e familiares: Explicar procedimentos e
rotinas; demonstrar procedimentos e técnicas; orientar técnicas ergonômicas;
verificar a compreensão da orientação; esclarecer dúvidas.· Desenvolver programas
de prevenção, promoção de saúde e qualidade de vida: Planejar programas e
campanhas de prevenção e promoção e estratégias e atividades terapêuticas;
utilizar procedimentos de prevenção e promoção de deficiência, hand-cap e
incapacidade. • Promover campanhas educativas. • Produzir manuais e folhetos
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explicativos. • Elaborar relatórios e laudos. • Utilizar recursos de informática. •
Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao
ambiente orqanizacional.

Psicólogo
Prestar atendimento clínico aplicando técnicas psicológicas, avaliando o ser como
um todo adotando tratamento para o equilíbrio psicológico. Participar e/ou coordenar
programas específicos na comunidade (público alvo), definir resultados a serem
atingidos, definir a linha de trabalho, assim como assessorar e prestar orientação
aos familiares, desenvolver atividades relacionados ao CRAS (Centro de Referencia
de Assistência Social) como: acolhida, oferta de informações e realização de
encaminhamentos as demais políticas publicas; planejamento e implementação do
PAIF (Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família), de acordo com as
características do território de abrangência, mediar de grupos de trabalho sócio
educativo; realização de atendimento particularizados e visitas domiciliares;
desenvolvimento de atividades coletivas e comunitárias no território; dar apoio
técnico continuado aos profissionais responsáveis pelo(s) serviço(s) de convivência
e fortalecimento de vínculos desenvolvidos no território, acompanhar famílias
encaminhadas pelos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos e outras
políticas publicas quando estiverem no perfil de atendimento; realização da busca
ativa no território de abrangência e desenvolvimento de projetos que visam prevenir
aumento de incidência de situações de risco; acompanhamento das famílias em
descumprimento de condicionalidades; alimentação de sistema de informação,
registro das ações desenvolvidas e planejamento do trabalho de forma coletiva;
atendimento e acolhimento dos usuários; organização dos encaminhamentos, fluxos
de informações com outros setores, procedimentos, estratégias de resposta às
demandas e de fortalecimento das potencialidades do território; promover,preparar
e participar de ações comunitárias, executar outras atividades afins e correlatas ao
cargo.

Tratorista
Operar nos diversos tipos de serviços e conservar os tratores da frota
municipal;Controlar painel de comandos e instrumentos; Ligar e desligar
implementos; Acionar alavancas; Conferir ruídos de máquinas e implementos;
Controlar barras de pulverização; Misturar agrotóxicos e fertilizantes; Carregar e
descarregar adubos e colheitas; ·Fixarbalizas em solo; Regular altura de máquinas e
implementos; Ajustar profundidade e largura de implementos; Regular velocidade de
máquinas; Regular quantidade de sementes e adubos; Inverter polias; Ajustar baliza
de plantadeira; Verificar nível de água e óleo; Verificar condições de filtro de ar;
Conferir tensionamento de correias; Trocar pneus; Acoplar implementos em trator;
Abastecer máquinas e implementos; Programar rotações de motor e turbinas;
Programar horários de atividades de máquinas; Engraxar rolamentos, engrenagens
e . buchas; Trocar peças de implementos e máquinas; Lavar máquinas e
implementos; Limpar filtro de ar; Trocar óleos e filtros; Colocar água em pneus e
baterias; Calibrar pneus; Guardar máquinas, implementos e equipamentos;
Assessorar em treinamento de colegas; Vestir uniformes de proteção individual;

Rua José Bonifácio, 106 - Centro - Fernão-SP - CEP 17.455-000 - CNPJ/MF 01.612.848/0001-34
Tel./Fax: (14) 3273-1004/3273-1016/3273-1021/3273-1041

E-mail: prefeitura@fernao.sp.gov.br - Site: www.fernao.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO
c .......-?Fidad~~1I

ernau
Pequena, mas atrevida

Colocar óculos, abafadores, máscaras e luvas; Calçar botas; Armazenar produtos
químicos; Sinalizar áreas de riscos de acidentes; Confirmar desligamento de
máquinas e implementos; Encapar correias, correntes e giratórias de motor;
Engrenar máquinas agrícolas estacionadas; Auxiliar na coleta de amostra de solo;
Propor medidas para aprimoramento de plantio; Auxiliar em planejamento de
quantidade de sementes e adubos por área de plantio; Auxiliar em planejamento de
direção de plantio de lavoura; Trabalhar em equipe; Dar prova de resistência física;
Manifestar atenção difusa; Manifestar coordenação motora múltipla; Atentar para
intempéries; Manifestar iniciativa. e executar outras atividades afins e correlatas ao
cargo.

'(
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ANEXO 11

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Cargos de Ensino Fundamental Incompleto (mínimo 4a série)
Língua Portuguesa: Interpretação de textos. Significado das palavras. Identificação
de vogais e consoantes. Escritas corretas.

Matemática: Operações fundamentais: adição, subtração, multiplicação e divisão.
Juro simples. Sistema métrico. Razão e proporção. Problemas.

Cargos de Ensino Superior
Língua Portuguesa: Leitura e análise do texto: compreensão e significado
contextual das palavras e expressões do texto; interpretação do texto; gêneros e
tipologias textuais. Fonética e Fonologia: ortografia; acentuação gráfica. Morfologia:
as classes de palavras. Sintaxe: frase, oração, período; termos essenciais da
oração; termos integrantes da oração (objeto direto, indireto, complemento nominal);
termos acessórios da oração. Conjunções coordenativas (relação de sentido entre
as conjunções e as orações do texto); conjunções subordinativas adverbiais (relação
de sentido entre as conjunções e as orações do texto); concordância verbal e
nominal. Suplemento ou Apêndice: crase; pontuação; funções do QUE e do SE;
figuras de linguagem; vícios de linguagem.

Matemática: Números: naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais, complexos;
Álgebra: sequências, conceitos, operações com expressões algébricas; Equações e
Inequações; Relações e funções; Geometria: elementos básicos, concertos
primitivos, representação geométrica no plano; Sistema de medidas: comprimento,
superfície, volume, capacidade, ângulo, tempo, massa, peso, velocidade e
temperatura; Estatísticas: noções básicas, razão, proporção, interpretação e
construção de tabelas e gráficos; Matrizes; Progressão Aritmética I Geométrica;
Noções de probabilidade.

Informática: Utilização do Sistema Operacional Windows (XP, 7 e 8). Configurações
Básicas do Windows (Xp, 7 e 8). Aplicativos Básicos (bloco de notas, calculadora,
Paint, WordPad). Textos Microsoft Word (2010) Planilha Eletrônica Excel (2010).
Recursos Básicos e utilização do Adobe Reader (Adobe Reader). Configuração de
Impressoras. Noções básicas de Internet (Internet Explorer a partir da versão 6.0)
Noções básicas de Correio Eletrônico - Outlook.

Conhecimentos Específicos
Assistente Social
A identidade da profissão do Serviço Social e seus determinantes ideopolíticos. O
espaço ocupacional e as relações sociais que são estabelecidas pelo Serviço Social.
A Questão Social, o contexto conjuntural, profissional e as perspectivas teórico-
metodológicas do Serviço Social pós-reconceituação. O Serviço Social na
contemporaneidade: as novas exigências do mercado de trabalho. O espaço
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sócioocupacional do Serviço Social e as diferentes estratégias de intervenção
profissional. As possibilidades, os limites e as demandas para o Serviço Social na
esfera pública, privada e nas ONG's. A instrumentalidade como elemento da
intervenção profissional. O planejamento da intervenção e a elaboração de planos,
programas, projetos e pesquisas na implantação de políticas sociais. Análise da
questão social. Fundamentos históricos, teóricos e metodológicos do Serviço Social.
Os fundamentos éticos da profissão. A consolidação da LOAS e seus pressupostos
teóricos. O novo reordenamento da Assistência Social e suas interfaces com os
segmentos da infância e juventude, mulheres, idosos, família, pessoa com
deficiência. A política social brasileira e os programas sociais de transferência de
renda na contemporaneidade: bolsa família, PETI, etc. Plano Nacional de Promoção,
Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e
Comunitária. Política Nacional de Assistência Social. Estatuto da Criança e do
Adolescente. Estatuto do Idoso. Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais.
NOB RH/SUAS. Referências Bibliográficas: - SPOSATI, A, de O. et aI. A assistência
na trajetória das políticas sociais brasileiras: uma questão de análise. São Paulo:
Cortez, 1987 - IAMAMOTO, Marilda Vilela. O Serviço Social na Contemporaneidade:
trabalho e formação profissional. São Paulo: Cortez, 1998. - FILOMENO, N.R. Papel
do Profissional de entidades sociais: curso básico de gerenciadores de entidades
sociais. São Paulo: Programa de Capacitação de Gerenciadores de Entidades
Sociais, 1997. - CBCISS. Rio de Janeiro: Agir, 1986. 280 Edméia Corrêa Netto
TRINDADE, R. L. P. Desvendando as determinações sócio-históricas do
instrumental técnico-operativo do Serviço Social na articulação entre demandas
sociais e projetos profissionais. Temporalis (Rio de Janeiro), n.4, p.21-42, jul.- dez.
2001. - FILGUEIRAS, Cristina A. C. Aspectos da implementação e do monitoramento
de projetos sociais. Curso de Extensão em Planejamento e Gestão de Projetos de
Redução da Pobreza. Belo Horizonte: Fundação Marista/Associazone Volontari per 11
Servizio Internazionale, 2003. - PASTORINI, Alejandra. A categoria "questão social"
em debate. São Paulo, Cortez, 2004. - YASBEK, Maria Carmelita. Fundamentos
históricos e teórico-metodológicos do Serviço Social em Serviço Social: direitos
sociais e competências profissionais. Brasília: CFESS/ABPESS, 2009
TEORIZAÇÃO DO SERViÇO SOCIAL - Documentos de Araxá, Teresópolis e
Sumaré. - CEFESS. Código de Ética do Assistente Social. Brasília: Cefess, 1993.
BRASIL, Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS. Diário Oficial da União,
Brasília, 1993. - BRASIL. Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito
de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária. Brasilia/DF dez
2006. - BRASIL. Política Nacional de Assistência Social. Brasília/DF 2004 - BRASIL.
Presidência da República. Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei n° 8069, de 13
de jul. 1990. - BRASIL. Presidência da República. Estatuto do Idoso. Lei nO1074, de
1 de out. 2003. - BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.
Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais. Brasília/DF 2009.

Auxiliar de Serviços Gerais
Noções básicas de higiene: higiene pessoal e no trabalho; Manuseio e utilização de
ferramentas, produtos e materiais de trabalho; Equipamentos de proteção individual;
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Noções de primeiros socorros; Qualidade no atendimento ao público; Relações
humanas no trabalho; Noções básicas de segurança no trabalho.

Educador Social
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil - 1988. (Artigos 5°, 6°; 205
a 214). LEI N° 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990. Dispõe sobre o Estatuto da
Criança do Adolescente - ECA (Artigos 1° a 6°; 15 a 18; 60 a 69). LEI N° 9.394, DE
20 DE DEZEMBRO DE 1996. Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação
Nacional - LDB. RESOLUÇÃO CNE/CP N° 1, DE 17 DE JUNHO DE 2004. Institui
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e
para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana (anexo o Parecer
CNE/CP nO3/2004). RESOLUÇÃO CNE/CEB N° 4, DE 13 DE JULHO DE 2010.
Define Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica (anexo o
Parecer CNE/CEB nO7/2010). RESOLUÇÃO CNE/CP N° 1, DE 30 DE MAIO DE
2012. Estabelece Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos
(anexo o Parecer CNE/CP nO8/2012). Secretaria de Educação Especial. Política
Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. Brasília,
MEC/SEESP, 2008. Disponível em: \pdf/politicaeducespecial.pdf\.

Enfermeiro
Fundamentos da prática de Enfermagem: bases teóricas do cuidado de
enfermagem; sinais vitais; avaliação de saúde e exame físico; sistematização da
Assistência de Enfermagem; prevenção e controle de infecção; administração de
medicamentos e preparo de soluções; integridade da pele e cuidados de feridas;
Enfermagem na Atenção Primária em Saúde; conhecimentos e princípios que
fundamentam a Estratégia de Saúde da Família; conceitos báslcos de
epidemiologia; indicadores de saúde; 'metas de desenvolvimento do milênio;
educação em saúde; vigilância em saúde; sistemas de Informação em saúde;
doenças e agravos não transmissíveis; doenças transmissíveis; enfermagem em
psiquiatria; saúde mental; política nacional de saúde mental; exercício profissional
de enfermagem: história da enfermagem, legislação aplicada à enfermagem; ética e
bioética; Programa Nacional de Imunização; Princípios e Diretrizes do Sistema Único
de Saúde e a Lei Orgânica da Saúde; saúde do trabalhador; biossegurança; saúde
do adulto; saúde da mulher; saúde do homem; saúde da criança; saúde do
adolescente e do jovem; saúde do idoso; práticas integrativas e complementares no
Sistema Único de Saúde; pessoas com necessidades especiais; Política Nacional de
Humanização; Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da
Atenção Básica (PMAQ-AB). Ações de enfermagem na Atenção Básica Diabetes,
Hipertensão Arterial, Prevenção de Câncer de Mama e Cérvico- Uterino.
Atenção para matéria específica para todos os profissionais da saúde.
Referências Bibliográficas
- BRASIL. Ministério da Saúde. Coordenação de Controle de Infecção
Hospitalar. Processamento de Artigos e Superfícies em Estabelecimentos de
Saúde. 2.a ed. Brasília, 1994.50 p.
-BRÊTAS, A.C.P; GAMBA, M.A. Enfermagem e Saúde do Adulto - Série
Enfermagem. Barueri, SP: Manole, 2006.
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- STEFANELLI, M.C.; FUKUDA, I.M.K.; ARANTES, E.C. Enfermagem psiquiátrica
em suas dimensões assistenciais - Série Enfermagem. Barueri, SP: Manole, 2008.
- Brunner & Suddarth, tratado de enfermagem médico-cirúrgica I [editores] Suzanne
C. Smeltzer... [et alo] ; [revisão técnica Isabel Cristina Fonseca da Cruz, Ivone
Evangelista Cabral ; tradução Antonio Francisco Dieb Paulo, José Eduardo Ferreira
de Figueiredo, Patricia Lydie Voeux]. - [Reimpr.]. - Rio de Janeiro : Guanabara
Koogan, 2014.
- POTTER, Patrícia A.; PERRY, Anne Griffin. Fundamentos de Enfermagem.
7.a ed. Elsevier, 2009.
- GONÇALVES, Ana Maria Pinheiro. SAE - Sistematização da Assistência de
Enfermagem: guia prático. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008.
- DOENGES, M.D.; MOORHOUSE, M.F.; MURR, A.C. Diagnósticos de
-Enfermagem: intervenções, prioridades, fundamentos. 12.a ed. Rio de Janeiro:
Guanabara. Koogan, 2011.
- Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem.
- Cadernos de Atenção Básica http://dab.saude~gov.br/portaldab/biblioteca.php.
- Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Coordenação-Geral
de Desenvolvimento da Epidemiologia em Serviços. Guia de Vigilância em Saúde:
[recurso eletrônico] I Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde,
Coordenação-Geral de Desenvolvimento da Epidemiologia e Serviços. - 1. ed. atual.
- Brasília: Ministério da Saúde, 2016. 773 p.
Atenção para o conteúdo para todos os profissionais da saúde.

Fonoaudiólogo
Programa de Saúde de Família. Trabalho em equipe multiprofissional. Código de
ética da Fonoaudiologia. Fonoaudiologia na saúde pública. Abordagem do
desenvolvimento humano. Crescimento e desenvolvimento das estruturas e funções
dos órgãos fonoarticulatórios. Comunicação verbal e não verbal. Linguagem e
comunicação no Idoso. Alterações de memória no idoso. Dominância cerebral e
linguagem. Classificação, avaliação e tratamentos das afasias. Reabilitação nas
seguintes patologias: acidente vascular cerebral, doenças da unidade motora,
doenças degenerativas do sistema nervoso central, neoplasias. Diagnóstico e
reabilitação do déficit auditivo; audiologia; processamento auditivo central. Avaliação
e tratamento dos distúrbios da deglutição na população neonatal, pediátrica e
adulta/disfalgia. Gagueira. Respiração: tipo, capacidade, coordenação
pneumofônica. Ressonância. Avaliação da motricidade oral. Distúrbio articulatório.
Fissuras. Paralisia cerebral. Avaliação e tratamento das disfonias. Fonoaudiologia
escolar. Sistema Único de Saúde: princípios básicos, limites, perspectivas, diretrizes
e bases da implantação. Organização da Atenção Básica no Sistema Único de
Saúde.
Atenção para o conteúdo para todos os profissionais da saúde.

Psicólogo
Políticas Públicas da Saúde Mental no Brasil (implantação e legislações). História da
Psicologia (área de atuação, teorias, técnicas e métodos psicológicos de
intervenções). Psicodiagnóstico com suas principais aplicações (entrevista,
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avaliação, interpretação, aplicação, diagnóstico e testes psicológicos). Aspectos
gerais da Psicopatologia (conceituação, sintomas, alterações e doenças de natureza
psíquicas, neurose, perversões e síndromes). Código de Ética do Psicólogo
(resoluções, legislação, decretos e prática profissional). Psicologia Hospitalar 1
Saúde (atuação do psicólogo nas perspectivas multidisciplinar e interdisciplinar).
Psicologia do Desenvolvimento e de Aprendizagem, Psicanálise (principais autores e
suas contribuições teóricas).
Atenção para o conteúdo para todos os profissionais da saúde.

Todos os Profissionais da Saúde
Sistema Único de Saúde: princípios básicos, limites, perspectivas, diretrizes e bases
da implantação. Organização da Atenção Básica no Sistema Único de Saúde.
Epidemiologia, história natural e prevenção de doenças. Reforma Sanitária e
Modelos Assistenciais de Saúde. Vigilância em Saúde. Indicadores de nível de
saúde da população. Políticas de descentralização e atenção primária à Saúde.
Estratégias de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde. Estratégia
Saúde da Família - ESF. Doenças de notificação compulsória. Código de Ética.
Referências Bibliográficas
- BRASIL. Lei n.? 8.142, de 28 de dezembro de 1990.
- BRASIL. Ministério da Saúde. Lei n.? 8.080/90 Lei Orgânica da Saúde, 1990.
- Cartilhas Humaniza SUS - Ministério da Saúde. O Humaniza SUS na Atenção
Básica, 2009.
- Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de
Vigilância Epidemiológica. Guia de vigilância epidemiológica 1 Ministério da Saúde,
Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância Epidemiológica. - 7.
ed. - Brasília : Ministério da Saúde, 2009.
- Imunização: tudo o que você sempre quis saber 1 Organização Isabella Ballalai,
Flavia Bravo. - Rio de Janeiro: RMCOM, 2016.
- Calendário Nacional de Imunização 2018.
http://portalarguivos2.saude.gov.br/images/jpg/2018/janeiro/1 O/calendario-vacinal-
2018.jpg
- BRASIL. Ministério da Saúde. PORTARIA n.? 2.488, de 28/10/2011. Aprova a
Política Nacional de Atenção Básica.
- CREMESC. Manual de Orientação Ética e Disciplinar. VI, 2.a ed.,
Florianópolis: CRM-SC, 2000. Inclui o Código de Ética Médica do CFM. Disponível
no Portal CFM e em
http://www.portalmedico.org.br/Regionallcrmsc/manuallsumário.htm
- Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Asslstêncla à Saúde. Departamento de
Descentralização da Gestão da Assistência. Regionalização da Assistência à Saúde:
aprofundando a descentralização com equidade no acesso: Norma Operacional da
Assistência à Saúde: NOAS-SUS 01/02 e Portaria MS/GM n.O 373, de 27 de
fevereiro de 2002 e regulamentação complementar 1 Ministério da Saúde, Secretaria
de Assistência à Saúde. Departamento de Descentralização da Gestão da
Assistência. - 2. ed. revista e atualizada. - Brasília: Ministério da Saúde, 2002.
- Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria Executiva. Departamento de Apoio à
Descentralização. Coordenação-Geral de Apoio à Gestão Descentralizada.
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Diretrizes operacionais dos Pactos pela Vida, em
Ministério da Saúde, Secretaria Executiva,
Descentralização. Coordenação-Geral de Apoio
Brasília.
- Portaria GM/MS nO204 de 17 de fevereiro de 2016.
- Operacional Básica do Sistema Único de Saúde - NOB-SUS de 1996.
- Decreto nO7.508 de 28 de junho de 2011.
- Portaria nO399/GM de 22 de fevereiro de 2006.

Defesa do SUS e de Gestão /
Departamento de Apoio à
à Gestão Descentralizada. -

Tratorista
I - Prova Objetiva:
Peças e ferramentas convencionais; sistemas de direção (convencional, direção
hidráulica). Sistemas de freios: funcionamento de freios , freios mecânicos, sistema
hidráulicos, cilindros. Suspenção: molas e amortecedores; rodas e pneus. Desgaste
de pneus. Geometria de eixo. Motores a explosão: tipos de motores (elementos
essenciais dos motores, ignição); sistema de motor diesel (sistema de injeção;
bomba; filtragem de óleo, lubrificação, sistema de refrigeração, partida, freio-motor,
graxas para rolamento, manutenção e lubrificação); operação prática com máquinas
e equipamentos. Código de Trânsito (artigos: 26 a 71, 80 a 90, 91 a 95, 144, 161 a
255 e artigos 256 a 268), direção defensiva, primeiros socorros, cargas perigosas,
placas de sinalização, equipamentos obrigatórios, Código de Trânsito Brasileiro,
manutenção e reparos no veículo/máquina, avarias sistema de aquecimento, freios,
combustão, eletricidade, controle quilometragem/combustíveis / lubrificantes.
Conservação e limpeza do veículo/máquina, condições adversas, segurança,
instrumentos e controle, procedimento de operações, verificações diárias,
manutenção periódica, ajustes, diagnóstico de falhas, engrenagens.
11- Prova Prática:
- Noções de segurança, no posto de trabalho;
- Noções de higiene e limpeza no posto de trabalho;
- Verificação de equipamentos obrigatórios e condições do equipamento antes da
saída;
- Condução no trânsito;
- Condução do equipamento;
- Operação dos acessórios do equipamento;
- Obediência às Leis do trânsito e noções básicas de mecânica.
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ANEXO 11I

~'*':~ ,"éb.~;PROCEDIMENTO~;t'1f" "'*p* ~ !§~~ ~ DATAS' ~
Publicação do Edital 28/04/2018

Inscrições 07/05/2018 a
15/05/2018

Término do Prazo do Período de Inscrição e disponibilização
15/05/2018 (16h)do boleto

Data limite para pagamento das inscrições 16/05/2018

Divulgação da Relação de Candidatos 23/05/2018

Prazo de Recursos com relação aos candidatos Inscritos 24,25 e 28/05/2018

Divulgação da Retificação da Relação dos Candidatos
Inscritos (se houver) Inscritos e Indicação do Local e Horário 05/06/2018
da realização das Provas

Realização das Provas Objetivas 10/06/2018

Divulgação do caderno de questões das Provas Objetivas 11/06/2018

Divulgação de Gabarito das Provas 11/06/2018

Prazo de Recursos com relação ao Gabarito das Provas 12, 13 e 14/06/2018Objetivas

Divulgação do Julgamento dos Recursos 22/06/2018

Divulgação da Retificação e Homologação do Gabarito (se
22/06/2018houver) e da Nota da Prova Objetiva

Prazo de Recurso da Nota da Prova Objetiva 25,26 e 27/06/2018

Convocação para realização da Prova Prática de Tratorista 03/07/2018

Realização da Prova Prátíca 08/07/2018

Divulgação da Nota da prova prática 09/07/2018

Prazo de Recurso da Nota da Prova Pratica 10, 11 e 12/07/2018,..
I.

'16/07/2018Divulgação da Classificação Final

Publicação da Retificação e/ou Homologação da 21/07/2018Classificação Final e Homologação do Concurso.- - , . -

CRONOGRAMA

* As datas acima poderao sofrer alteraçoes com previa divulgação.
** Todas as divulgações referentes ao Concurso Público serão realizadas no Mural da
Prefeitura Municipal de Fernão e nos sites www.conscamweb.com.br e
www.fernao.sp.gov.br. As publicações também serão realizadas no Diário Oficial do
Município e no Jornal PC Notícias - Duartina.
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