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EDITAL CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2018 

 
A Prefeitura Municipal de Guariba, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e em consonância 
com a Legislação Municipal, Estadual e Federal, em vista do disposto no art. 37, inciso IX da Constituição da 
República Federativa do Brasil e na criação dos cargos conforme Leis nº 2026/05, 2679/13, 2750/14, 2754/14, 

2772/14, 2844/14, 2889/15, 3064/17, 3114/18, e Decretos 3178 e 3183/16,, realizará Concurso Público para o 
preenchimento de Empregos Público e de cadastro de reserva, constantes do quadro no item 2.1, atualmente 
vagos, dos que vagarem e dos que forem futuramente criados e necessários à Administração Municipal. 
 
 

1 – INFORMAÇÕES PRELIMINARES 

 
1-1- Os empregos serão regidos pelo Regime Celetista, de acordo com a legislação municipal de regência. 
1-2- A empresa responsável pela organização e realização do Concurso será a JOSÉ ELIAS RIBEIRO 
CONCURSOS ME doravante chamada de SAWABONA CONCURSOS E CAPACITAÇÃO, contratada 
mediante o Processo de Licitação nº 014/2018 – Pregão Presencial nº 012/2018 – Ata de Registro de Preços nº 
055/2018.  
1-3- Todas as matérias relativas ao Concurso serão publicadas no endereço eletrônico 
www.sawabonaconcursos.com.br, assim como, no site da Prefeitura Municipal de Guariba – 
www.guariba.sp.gov.br. O extrato deste Edital, o Edital de Inscrições Indeferidas, o Edital de Convocação para 
a Prova Objetiva e Prática, a Entrega de Títulos, o Edital de Gabaritos, o Edital de Classificação Final, e 
eventuais alterações e Homologação do Concurso Público também serão publicados no jornal que publica os 
atos oficiais do Município de Guariba - SP, qual seja: Jornal Guariba Notícias, assim como, afixados no Placar do 
Paço Municipal, sito à Av. Evaristo Vaz, 1190, Centro, Guariba – SP.  
1-4- Todos os questionamentos relacionados ao presente Edital deverão ser encaminhados ao e-mail 
contato@sawabonaconcursos.com.br ou pelo telefone (16) 3364-3355, de segunda a sexta-feira, dias úteis, das 09 
às 17 horas (horário de Brasília).  
1-5- Estabelece ainda as instruções especiais que regularão todo o processo de seleção ora instauradas, sob a 
coordenação da Comissão Coordenadora do Concurso Público, nomeada pela Portaria nº 20.245, de 02/04/2018. 
1.6- Caberá a organizadora providenciar a constituição de Banca Examinadora que será composta por 
profissionais das áreas de elaboração de questões, com competência para elaboração e correção das questões 
inéditas das provas, bem como apreciação e julgamento dos recursos.  
 

2- DAS FUNÇÕES PÚBLICAS  

 

2.1. Os empregos públicos, vagas, salários, jornada de trabalho semanal, requisitos para provimento e valores 
das taxas de inscrição do presente Concurso, são as seguintes: 
 

RELAÇÃO DE EMPREGOS PÚBLICOS PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO 

EMPREGO PÚBLICO 
Nº DE 

VAGAS 
REF. 

JORNADA 
SEMANAL 

SALÁRIO REQ. P/ PROVIMENTO PROVA 

AGENTE DE COMBATE A 
ENDEMIAS 

01 05 40 
1.223,30 + 

VL - 500,00 
Médio Objetiva 

AGENTE DE FISCALIZAÇÃO 01 05 40 
1.223,30 + 

VL - 500,00 
Médio + CNH “A/B” Objetiva 

AUXILIAR DE SEÇÃO  01 02 40 
1.003,15 + 

VL - 500,00 
Médio Objetiva 

AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 01 03 40 
1.073,70 + 

VL - 500,00 
Médio e comprovante de formação 

ou capacitação técnica 
Objetiva 

CIRURGIÃO DENTISTA 01 17 20 
2.870,03 + 

VL - 400,00 
Superior + CRO Objetiva 

CONTADOR 01 18 40 
2.978,65 + 

VL - 400,00 

Superior com Graduação em 
Ciências Contábeis + CRC em 

situação de regularidade 
Objetiva 

ENFERMEIRO 
 

01 14 30 
2.285,21 + 

VL - 400,00 
Superior + COREN Objetiva 

FISCAL DE TRIBUTOS E 
RENDAS 
 

01 05 40 
1.223,30 + 

VL - 500,00 
Médio  + CNH “A/B” Objetiva 

http://www.sawabonaconcursos.com.br/
http://www.guariba.sp.gov.br/
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INSPETOR DE ALUNOS 01 02 40 
1.003,15 + 

VL - 500,00 
Médio Objetiva 

MÉDICO 
VASCULAR/ANGIOLOGISTA 

01 23 * 
4.479,89 + 

VL - 400,00 
Superior + CRM Objetiva 

MÉDICO 
GINECOLOGISTA/OBSTETRA  

01 23 * 
4.479,89 + 

VL - 400,00 
Superior + CRM Objetiva 

MÉDICO UROLOGISTA 01 23 * 
4.479,89 + 

VL - 400,00 
Superior + CRM Objetiva 

MÉDICO CLÍNICO GERAL 01 23 * 
4.479,89 + 

VL - 400,00 
Superior + CRM Objetiva 

MOTORISTA SOCORRISTA 01 06 40 
1.316,87 + 

VL - 500,00 

Fundamental e experiência mínima 
de dois anos como motorista, CNH 

categoria D 

Objetiva 
+ Prática 

OFICIAL DE MANUTENÇÃO 
(ELETRICISTA) 

01 04 40 
1.129,73 + 

VL - 500,00 
Fundamental 

Objetiva 
+ Prática 

OFICIAL DE MANUTENÇÃO 
(ENCANADOR) 

01 03 40 
1.073,70 + 

VL - 500,00 
Fundamental 

Objetiva 
+ Prática 

OFICIAL DE MANUTENÇÃO 
(PEDREIRO) 

01 04 40 
1.129,73 + 

VL - 500,00 
Fundamental 

Objetiva 
+ Prática 

OPERADOR DE MÁQUINAS 01 05 40 
1.223,30 + 

VL - 500,00 
Fundamental + CNH “ D ” com 2 

anos de experiência 
Objetiva 
+ Prática 

TÉCNICO DE FARMÁCIA 01 06 40 
1.316,87 + 

VL - 500,00 

Ensino Médio com Curso de 
Técnico em Farmácia + registro no 
CRF em situação de regularidade 

Objetiva 

VIGIA PATRIMONIAL 01 01 40 
1.003,15 + 

VL - 500,00 
Médio Objetiva 

*20hs - Critério alternativo de substituição da jornada de 20 horas semanais pelo regime de plantões 
semanais, ou pela tarefa quantitativa de atendimento, no mesmo período, de até 80 consultas 
previamente agendadas (Lei nº 2.754, de 12/03/2014). 

 
2.1.1 – TAXA DE INSCRIÇÃO 
 

FORMAÇÃO TAXA 

ENSINO FUNDAMENTAL R$ 25,00 

ENSINO MÉDIO R$ 35,00 

ENSINO SUPERIOR R$ 55,00 

 
2.2. Os salários mensais serão pagos de acordo com as normas estabelecidas pela legislação municipal 
e subsidiariamente pela C.L.T. – Consolidação das Leis Trabalhistas. 
2.3 - As atribuições que caracterizam o emprego público são as estabelecidas no Anexo I do presente 
edital. 
2.4 - Os candidatos habilitados serão contratados segundo necessidade de pessoal, disponibilidade 
orçamentária da Prefeitura Municipal de Guariba e limites legais para tais despesas, obedecendo à 
ordem de classificação final e os dispositivos legais pertinentes. 
2.5 - Os remanescentes formarão listagem para serem aproveitados dentro do prazo de validade do 
Concurso Público, à medida que forem vagando ou sendo criadas novas vagas. 
2.6 - O Concurso Público terá as provas em caráter classificatório e eliminatório. 
2.7 - A remuneração do Emprego Público disponibilizado neste Concurso Público refere-se ao padrão 
de referência base praticado no mês de julho de 2.017. 
 

3- DAS INSCRIÇÕES  

 
3.1 - As inscrições serão feitas exclusivamente, via internet, no site www.sawabonaconcursos.com.br, 
no período de 18 a 30 de abril de 2018, devendo para tanto o interessado proceder da seguinte forma: 
a) Acesse o site www.sawabonaconcursos.com.br, clique em inscrições abertas sobre a cidade que 
deseja se inscrever. 
b) Em seguida clique em INSCREVA-SE JÁ, digite o número de seu CPF e clique em continuar. 
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c) Escolha o cargo público, preencha todos os campos corretamente e clique em FINALIZAR 
INSCRIÇÃO. 
c.1) O candidato deverá conferir a ficha de inscrição, assumindo total responsabilidade pelos dados 
informados, especialmente a data de nascimento (dado considerado como critério de desempate). 
d) Na próxima página confira seus dados e leia a Declaração e Termo de Aceitação e, em seguida, 
clique em CONCORDO DE EFETIVAR INSCRIÇÃO. 
e) Na sequência imprima o Boleto Bancário para pagamento e recolha o valor correspondente em 
qualquer banco.  
f) O recolhimento do boleto deverá ser feito até o primeiro dia útil após a data do encerramento das 

inscrições, entendendo-se como “não úteis” exclusivamente os feriados nacionais e estaduais e 
respeitando-se, para tanto, o horário da rede bancária, considerando-se para tal o horário de Brasília, 
sob pena de a inscrição não ser processada e recebida. 
g) Aqueles que declararem na “inscrição on-line” ser Pessoa com Deficiência deverão encaminhar via 
Sedex o respectivo LAUDO MÉDICO constando o CID, bem como o pedido de condição especial 
para a prova, caso necessite, até o último dia de inscrição na via original ou cópia reprográfica 
autenticada, para PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA, a Av. Evaristo Vaz, 1190, Centro, 
Guariba – SP., CEP.: 14.840-000, até o ultimo dia da inscrição, tendo como validade a data da 
postagem no correio. 
h) A SAWABONA CONCURSOS E CAPACITAÇÃO não se responsabiliza por erros de dados no 
preenchimento de ficha de inscrição, sendo a mesma de inteira e total responsabilidade do candidato. 
i) Será permitido ao candidato realizar mais de uma inscrição no Concurso, desde que não haja 
coincidência nos turnos de aplicação das provas, devendo o candidato, para tanto, realizar as 
inscrições para cada cargo, bem como pagar as respectivas taxas de inscrição. Contudo, quando do 
processamento das inscrições, se for verificada a existência de mais de uma inscrição realizada e 
efetivada (por meio de pagamento ou isenção da taxa) por um mesmo candidato para um mesmo 
turno de provas, somente será considerada válida e homologada aquela que tiver sido realizada por 
último, sendo esta identificada pela data e hora de envio via internet, do requerimento através do 
sistema de inscrições on-line da Sawabona Concursos e Capacitação. Consequentemente, as demais 
inscrições do candidato nesta situação serão automaticamente canceladas, não cabendo reclamações 
posteriores nesse sentido, nem mesmo quanto à restituição do valor pago a título de taxa de inscrição.  
3.1.1 - A inscrição paga por meio de cheque somente será considerada após a respectiva compensação. 
3.1.2 - No valor da inscrição já está inclusa a despesa bancária. 
3.1.3 - Quarenta e oito horas após o pagamento, conferir no site www.sawabonaconcursos.com.br se 
os dados da inscrição efetuada pela internet foram recebidos e a importância do valor da inscrição 
paga. Em caso negativo, o candidato deverá entrar em contato com a SAWABONA CONCURSOS E 
CAPACITAÇÃO, pelo e-mail: contato@sawabonaconcursos.com.br para verificar o ocorrido. 
3.1.4 - A SAWABONA CONCURSOS E CAPACITAÇÃO não se responsabiliza por solicitação de 
inscrição via internet não recebida por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de 
comunicação, bem como outros fatores que impossibilitem a transferência de dados. O 
descumprimento das instruções para inscrição via internet implicará na não efetivação da mesma. 
3.1.5 - A taxa de inscrição somente será devolvida ao candidato nas hipóteses de cancelamento do 
certame pela própria administração ou quando o pagamento for realizado em duplicidade ou fora do 
prazo. 
 
3.2 - DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 
Em conformidade com a Lei Municipal n° 1.601 de 17 de dezembro de 1998 e Decreto nº 2906 de 07 de 
maio de 2014, ficarão isentas do pagamento da taxa de inscrição, aqueles que comprovarem estar 
desempregados. 
Para se beneficiar do direito à isenção da taxa de inscrição em concursos públicos municipais, de 
provas e de provas e títulos, prevista no artigo 1º, da Lei nº 1.601, de 17 de dezembro de 1998, 
combinado com o Decreto nº º 2.906 - de 07 de maio de 2014, os candidatos interessados no benefício, 
deverão comprovar a condição de desempregados, mediante a apresentação dos documentos e 
cumprimento das regras constantes do presente edital. 

mailto:contato@sawabonaconcursos.com.br
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3.2.1 – Dos documentos a serem apresentados: 
  a) Requerimento de Isenção de Pagamento da Taxa de Inscrição (Modelo no Anexo III) 

b) Cópia do RG, CPF e comprovante de residência; 
c) Cópia da 1ª folha da Carteira de Trabalho onde consta foto e a assinatura; 
d) Cópia da folha de Qualificação Civil da Carteira de Trabalho; 
e) Cópia da última folha do Contrato de Trabalho com data de entrada e saída, seguida da 

próxima página em branco da Carteira de Trabalho; 
f) Declaração de que não possui renda de qualquer natureza, não está em gozo de qualquer 

benefício previdenciário, de prestação continuada, oferecido por sistema de Previdência Social Oficial 
ou privado, e não está recebendo Seguro Desemprego (Anexo III).  
 
3.2.2 – Das regras para fazer jus ao benefício: 
a) Se na data da inscrição o candidato desempregado estiver recebendo ou tenha direito a receber 
parcelas do seguro desemprego, o mesmo não terá direito a gozar dos benefícios da Lei municipal n° 
1.601/98. 
b) Para o candidato que não possui registro de emprego em sua CTPS, este deve apresentar cópia da 
primeira folha da Carteira de Trabalho onde consta foto e assinatura; cópia da folha de Qualificação 
Civil da Carteira de Trabalho e cópia da primeira folha “Contrato de Trabalho”, que deverá estar em 
branco. 
c)  O candidato desempregado poderá valer-se do benefício da isenção da taxa de inscrição para 
concorrer a apenas uma vaga de emprego público oferecida em concurso.  
d) Caso o candidato utilize-se indevidamente do benefício da isenção da taxa de inscrição, esta será 
sumariamente indeferida. 
e) Para fins de deferimento ou indeferimento do direito à isenção da taxa de inscrição, os documentos 
apresentados serão analisados por uma comissão especial, nomeada através da Portaria nº 
20.245/2018.   
f) Ressalvados os casos dispostos na Lei municipal n° 1.601/98 e Decreto 2.906/14, não serão aceitos 
pedidos de isenção de pagamento do valor da taxa de inscrição, seja qual for o motivo alegado. 
g) Para obter o benefício da isenção, deverá ser entendido por desempregado todo aquele que não 
possua relação de emprego com pessoa física e/ou jurídica e que não possua nenhuma fonte de renda 
ou provento próprio e de seus familiares (pensão). 
h) Os documentos relacionados no item 3.2.1 deste edital deverão ser entregues no período de 
18/04/2018 a 03/05/2018 na Prefeitura Municipal de Guariba, sita à Av. Evaristo Vaz, nº 1.190 – 
centro.  
i) O candidato deverá, no dia 07 de maio de 2018 comparecer na sede da Prefeitura Municipal de 
Guariba no horário das 13h00 às 17h00, para verificar o resultado da solicitação pleiteada.  
j) O candidato que desejar interpor recurso contra o indeferimento da solicitação de isenção do valor 
do pagamento da taxa de inscrição, deverá protocolar na sede da Prefeitura Municipal de Guariba, 
nos dias 08 e 09 de maio de 2018, no horário das 9h00 às 12h00 e das 13h00 às 16h00. 
k) A partir das 10h00 do dia 11 de maio de 2018, estará disponível na sede da Prefeitura Municipal de 
Guariba, o resultado do recurso contra o indeferimento da solicitação de isenção do valor de 
pagamento da taxa de inscrição. 
l) O candidato que tiver o pedido de isenção indeferido, caso queira participar do concurso, para fins 
de efetivação de sua inscrição, deverá realizar o pagamento da taxa da inscrição, através de 
DEPÓSITO BANCÁRIO IDENTIFICADO, na Caixa Econômica Federal – banco 104 -  agência nº 
2162, operação 006 - conta corrente nº 0000046-5, podendo ser realizado o depósito bancário 
identificado nas Casas Lotéricas. 
m) Após efetivação do depósito bancário identificado, o candidato deverá apresentar o comprovante 
de depósito na sede da Prefeitura Municipal de Guariba, até as 17h00 do dia 15 de maio de 2.018. 
m) O candidato que não efetivar a inscrição mediante o recolhimento do respectivo valor da taxa de 
inscrição, mediante depósito bancário IDENTIFICADO, terá o pedido de inscrição invalidado, 
ficando impossibilitado de realizar as provas do presente concurso público.   
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3.3 - CONDIÇÕES PARA A INSCRIÇÃO: 
3.3.1 - Ser brasileiro nato ou naturalizado nos termos do Art. 12 da Constituição Federal. 
3.3.2 - Ter até a data da posse, idade mínima de 18 anos, gozar de boa Saúde Física e Mental, estarem 
no gozo dos direitos Políticos e Civis e, se do sexo masculino, estar quite com o Serviço Militar. 
3.3.3 - Estar ciente que se aprovado, quando da convocação, deverá comprovar que preenche todos os 
requisitos exigidos para o cargo público, constantes do presente Edital, sob pena de perda do direito à 
vaga. 
3.3.4 - Não ter sido demitido por ato de improbidade ou exonerado “a bem do serviço público”, 
mediante decisão transitada em julgado em qualquer esfera governamental. 
3.3.5. - Para os candidatos aos cargos de Motorista Socorrista e Operador de Maquinas, que devem 
possuir habilitação na categoria “D”, serão condicionadas até a data das provas práticas eventuais 
inscrições cujas categorias sejam inferiores às exigidas, ou o prazo de validade estiver vencido na data 
da inscrição. O Candidato deve estar ciente que somente será autorizado a se submeter à prova 
prática se portar a Carteira Nacional de Habilitação original na categoria exigida, com validade na 
data da realização das mesmas, pois de conformidade com o CTB - Código de Trânsito Brasileiro - 
nenhum condutor poderá dirigir na via pública sem portar seu respectivo documento de habilitação 
na via original e da classe correspondente ao veículo dirigido. 
3.4 - Se aprovado e nomeado, o candidato, por ocasião da posse, deverá apresentar, além dos 
documentos constantes no presente Edital, os seguintes: Título Eleitoral e comprovante de ter votado 
nas últimas eleições ou procedido à justificação na forma da lei, Quitação com o Serviço Militar, CPF, 
Prova de Escolaridade e Habilitação Legal, duas fotos 3X4, não ser titular de cargo, emprego ou 
função pública (federal, estadual  e  municipal) não acumulável nos termos dos incisos XVI e XVII, do 
artigo 37, da Constituição Federal, exceto os acúmulos permitidos pela Lei, certidão de tempo de 
contribuição previdenciária e demais necessários que lhe forem solicitados, sob pena de perda do 
direito à vaga; 
3.4.1 - Para os candidatos às vagas de Motorista Socorrista e Operador de Máquinas, por ocasião da 
posse ou contratação, além dos documentos relacionados no item 3.4 deste edital, como prova de 
experiência de 02 anos, deverá ser apresentado registro funcional em Carteira de Trabalho – CTPS ou 
declaração devidamente assinada pelo responsável com reconhecimento de firma em cartório. 
3.5 – o candidato deverá ter bons antecedentes, mediante apresentação de certidão dos setores de 
distribuição de execuções criminais da Justiça Federal, Estadual, Militar e Eleitoral, dos locais em que 
tenha residido o candidato nos últimos 5 anos. 
 

4. DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

 
4.1 - Às pessoas com deficiência é assegurado o direito de inscrição para o emprego público em 
Concurso, cujas atribuições sejam compatíveis com sua deficiência, conforme artigo 37 da 
Constituição Federal e Lei Nº 7.853/89. 
4.2 - Em obediência ao disposto no art. 37, §§ 1º e 2º do Decreto 3.298 de 20/12/99 que regulamenta a 
Lei 7853/89, ser-lhes-á reservado o percentual de 5% (cinco por cento) das vagas existentes para cada 
emprego público, individualmente, das que vierem a surgir ou que forem criadas no prazo de 
validade do presente Concurso. 
4.2.1- Se, na aplicação do percentual, resultar número fracionado igual ou superior a 0,5 (cinco 
décimos), estará formada 01(uma) vaga para a pessoa com deficiência. Se inferior a 0,5 (cinco 
décimos), a formação da vaga ficará condicionada à elevação da fração para o mínimo de 0,5 (cinco 
décimos), caso haja aumento do número de vagas para o emprego público ou função. 
4.3 - Considera-se pessoa com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no 
art. 4º do Decreto Federal Nº 3.298/99. 
4.4 - As pessoas com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no Decreto Federal Nº 
3.298/99, particularmente, em seu art. 40, participarão do Concurso em igualdade de condições com 
os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de 
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aprovação, ao dia, horário e local de aplicação das provas, e a nota mínima exigida para todos os 
demais candidatos. 
4.5 - Os benefícios previstos no artigo 40, §§ 1º e 2º, do Decreto Federal Nº 3.298/99, deverão ser 
requeridos por escrito, durante o período das inscrições. O candidato deverá encaminhar via Sedex 
ou pessoalmente para a, PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA, a Av. Evaristo Vaz, 1190, Centro, 
Guariba – SP., CEP.: 14.840-000, até o ultimo dia da inscrição, tendo como validade a data da 
postagem no correio. 
a) Requerimento solicitando vaga especial, contendo a identificação do candidato e indicação do 
município/Concurso para o qual se inscreveu; 
b) Laudo Médico (original ou cópia reprográfica autenticada) atestando a espécie e o grau ou nível da 
deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de 
Doença – CID, bem como a provável causa da deficiência, inclusive para assegurar a previsão de 
adaptação à prova; 
c) Solicitação de prova especial, se necessário. (A não solicitação de prova especial eximirá a empresa 
de qualquer providência). 
4.6 - Serão indeferidas as inscrições na condição especial de pessoa com deficiência dos candidatos 
que não encaminharem dentro do prazo e forma prevista no presente Edital o respectivo laudo 
médico. O candidato com deficiência que não realizar a inscrição conforme instruções constantes 
neste Edital não poderão impetrar recurso em favor de sua situação. 
4.7 - Aos deficientes visuais (cegos), serão oferecidas provas no sistema Braile e suas respostas 
deverão ser transcritas também em Braile. Os referidos candidatos deverão levar para esse fim, no dia 
da aplicação da prova, reglete e punção, podendo ainda, utilizar-se de soroban. Aos deficientes 
visuais (amblíopes) serão oferecidas provas ampliadas, com tamanho e letra correspondente a corpo 
24. 
4.8 - A publicação do resultado final do Concurso será feita em duas listas, contendo a primeira, a 
pontuação de todos os candidatos, inclusive a das pessoas com deficiência, e a segunda, somente a 
pontuação destes últimos. 
4.9 - Não havendo candidatos aprovados para as vagas reservadas às pessoas com deficiência, estas 
serão preenchidas pelos demais concursados, com estrita observância da ordem classificatória. 
4.10 - Os candidatos que não atenderem aos dispositivos mencionados no presente Edital não serão 
considerados como pessoas com deficiência e não terão prova especial preparada sejam quais forem 
os motivos alegados. 
4.11 - Ao ser convocado para investidura no cargo público, o candidato deverá se submeter a exame 
médico oficial ou credenciado pela Prefeitura, que terá decisão terminativa sobre a qualificação do 
candidato como deficiente ou não, e o grau de deficiência e capacidade para o exercício do emprego 
público. Será eliminado da lista de pessoas com deficiência o candidato cuja deficiência assinalada na 
Ficha de Inscrição não se constate, devendo o mesmo constar apenas na lista de classificação geral. 
4.12 - Após o ingresso do candidato com deficiência, esta não poderá ser arguida para justificar a 
concessão de readaptação do emprego público, de licença por motivo de saúde e de aposentadoria 
por invalidez. 
 

5. DAS PROVAS E DOS PRINCÍPIOS 

 
5.1 - O Concurso Público será de Provas Objetivas (escrita) e Prática – Eliminatório e Classificatória 
com valoração de títulos. 
5.2 - A duração da prova será de 3h (três horas) para todos cargos do concurso, já incluído o tempo 
para o preenchimento da folha de respostas. 
5.3 - O candidato deverá comparecer ao local designado com antecedência mínima de 1 (uma) hora, 
munido de caneta azul ou preta, lápis preto e borracha e UM DOS SEGUINTES DOCUMENTOS 
NO ORIGINAL: 
- Cédula de Identidade - RG; 
- Carteira de Órgão ou Conselho de Classe; 
- Carteira de Trabalho e Previdência Social; 
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- Certificado Militar; 
- Carteira Nacional de Habilitação, emitida de acordo com a Lei 9.503/97 (com foto); 
- Passaporte 
- Os portões serão fechados com 15 min de antecedência ao início da prova. 
5.4 - As provas objetivas desenvolver-se-ão em forma de testes, por meio de questões de múltipla 
escolha, na forma estabelecida no presente Edital. 
5.4.1. - Para avaliar o conhecimento interdisciplinar do candidato, as questões poderão versar sobre 
mais de uma disciplina constante do conteúdo programático. 
5.5 - Durante as provas não será permitido, sob pena de exclusão do Concurso: qualquer espécie de 
consultas bibliográficas, comunicação com outros candidatos, utilização de livros, manuais ou 
anotações, máquina calculadora, relógios de qualquer tipo, agendas eletrônicas, telefones celulares, 
smartphones, mp3, notebook, palmtop, tablet, BIP, walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou 
transmissor de mensagens, bem como o uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros 
acessórios similares. 
5.5.1- Os pertences pessoais, inclusive o aparelho celular (desligado e retirado a bateria), serão 
guardados em sacos plásticos fornecidos pela SAWABONA CONCURSOS E CAPACITAÇÃO, 
lacrados ou dentro das bolsas e colocados embaixo da cadeira onde o candidato irá sentar-se. 
Pertences que não puderem ser alocados nos sacos plásticos deverão ser colocados no chão sob a 
guarda do candidato. Todos os pertences serão de inteira responsabilidade do candidato. O candidato 
que for flagrado na sala de provas portando qualquer dos pertences acima será excluído do Concurso 
Público. 
5.6 - Após adentrar a sala de provas e assinar a lista de presença, o candidato não poderá, sob 
qualquer pretexto, ausentar-se sem autorização do Fiscal de Sala, podendo sair somente 
acompanhado do Fiscal Volante, designado pela Coordenação do Concurso Público. 
5.7 - O candidato só poderá retirar-se do local de aplicação das provas, após 1 (uma) hora do horário 
previsto para o início das mesmas e constante do presente Edital, devendo entregar ao Fiscal da Sala o 
caderno de questões e respectiva folha de respostas. Não serão computadas questões não 
respondidas, que contenham rasuras, que tenham sido respondidas a lápis, ou que contenham mais 
de uma alternativa assinalada. 
5.8 - Ao final das provas, os três últimos candidatos deverão permanecer na sala, a fim de assinar os 
gabaritos, envelope contendo o caderno de provas, cartão de resposta, lista de chamada e a lista de 
ocorrência, sendo liberados quando todos tiverem concluído. 
 

6. DA COMPOSIÇÃO DAS PROVAS E NÚMERO DE QUESTÕES 

 
 

NÍVEL SUPERIOR COMPLETO 

CARGO PROVA DISCIPLINA 
Nº 

QUESTÕES 
VALOR 

QUESTÃO 
PESO 

TOTAL 

TABELA A – ENSINO SUPERIOR 

Cirurgião Dentista 
Médico Vascular/Angiologista 
Médico Ginecologista/Obstetra 
Médico Urologista 
Médico Clínico Geral 
 

Objetiva 
Conhecimentos 

Específicos  
20 5,0 100 

TABELA B – ENSINO SUPERIOR 

Contador 
Enfermeiro 

Objetiva 

Conhecimentos 
Específicos 

15 3,5 52,5 

Matemática 10 3,5 35,0 

Língua 
Portuguesa 

5 2,5 12,5 

NÍVEL MÉDIO 
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Agente de Combate a Endemias 
Agente de Fiscalização 
Auxiliar de Seção 
Auxiliar de Saúde Bucal 
Fiscal de Tributos e Renda 
Inspetor de Alunos 
Técnico de Farmácia 
Vigia Patrimonial 
 

Objetiva  

Conhecimentos 
Específicos 

10 4,0 40 

Matemática 10 3,0 30 

Língua Portuguesa 10 3,0 30 

NÍVEL FUNDAMENTAL 

Motorista Socorrista* 
Oficial de Manutenção (Eletricista)* 
Oficial de Manutenção (Encanador)* 
Oficial de Manutenção (Pedreiro)* 
Operador de Máquinas* 

Objetiva 

Conhecimentos 
Gerais/Específicos 

10 4,0 40 

Matemática 10 3,0 30 

Língua Portuguesa 10 3,0 30 

Prática  100 

* Cargos que terão prova prática. 
 

6.1 - A classificação final obedecerá à ordem decrescente de notas ou média. 
6.2. As matérias constantes das provas a que se submeterão os candidatos são as constantes no Anexo 
II do presente Edital. 
 

7. DOS TÍTULOS 

 
7.1 - Os títulos para os cargos de nível Superior, serão pontuados na seguinte forma: 

Título 
Quantidad
e Máxima 

Valor 
Unitário 

Valor 
Máximo 

a) Doutorado na área específica do cargo pretendido: 
Diploma registrado ou certificado e histórico escolar de conclusão do curso de pós-
graduação “strictu-sensu”, com o reconhecimento da instituição de ensino superior no 
Ministério da Educação. 

1 título 5,00 5,00 

b) Mestrado na área específica do cargo pretendido: 
Diploma registrado ou certificado e histórico escolar de conclusão do curso de pós-
graduação “strictu-sensu”, com o reconhecimento da instituição de ensino superior no 
Ministério da Educação. 

1 título 3,00 3,00 

c) Especialização na área específica do cargo pretendido: 

Certificado e histórico escolar de conclusão de curso de pós- graduação “lato-sensu”, com 
carga horária mínima de 360 horas, oferecido por instituição de educação superior 
credenciada pelo Ministério da Educação. 

2 título 1,00 2,00 

Total 10,00 

 

7.2 - Serão pontuados como títulos, Certificado/Declaração em papel timbrado da instituição, 
contendo assinatura e identificação do responsável e a respectiva carga horária, que ateste sobre a 
conclusão total do curso e aprovação e entrega do TCC – Trabalho de Conclusão de Curso. 
7.3 - A soma total dos títulos não poderá ultrapassar “10 (dez) pontos”. 
7.4 - Sobre a nota obtida pelos candidatos serão somados os pontos referentes aos títulos, para a 
classificação final. 
7.5 - Os pontos serão contados apenas para efeito de “classificação” e não de “aprovação”. 

7.6 - Os candidatos deverão apresentar na data das provas, até 30 (trinta minutos) após o 

encerramento das mesmas, em salas especialmente designadas, CÓPIA REPROGRÁFICA 

AUTENTICADA DE EVENTUAIS TÍTULOS que possuam, conforme o item 7.1 do presente Edital. 
Não serão considerados os títulos apresentados, por qualquer forma, fora do dia e horário acima 
determinados e estes deverão ser apresentados e entregues em envelope identificado com nome, 

emprego público e número de inscrição do candidato, que após conferência, será fechado, emitindo-
se comprovante de recebimento. Não serão considerados os títulos apresentados, por qualquer forma, 
fora do dia e horário acima determinados. 
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7.7 – Quando da entrega dos títulos, deverá ser anexado o Formulário constante no Anexo IV, que 
deverá ser devidamente preenchido com o nome por extenso, número do documento de identidade e 
número de inscrição no Concurso Público. 
7.8 - Não serão aceitos protocolos de documentos referentes a títulos. As cópias reprográficas 
deverão ser autenticadas em cartório. Não serão aceitos documentos ilegíveis ou emitidos por fax, 
tampouco serão recebidos documentos originais. 
7.8.1 - Não serão consideradas, para efeito de pontuação, as cópias não autenticadas em cartório, 
bem como documentos gerados por via eletrônica que não estejam acompanhados com o respectivo 
mecanismo de autenticação 
7.9 - Não haverá segunda chamada para a entrega dos títulos, qualquer que seja o motivo de 
impedimento do candidato que não os apresentar no dia e horário determinado. 
7.10 - Em que pese os títulos serem apresentados na data das provas, os pontos somente serão 
contados se o candidato obtiver a nota mínima para aprovação na prova objetiva. 
7.11 - Os títulos entregues serão inutilizados depois de decorrido o prazo de 90 dias corridos, contado 
da data da divulgação oficial do resultado final do Concurso. 
7.12 - Não serão pontuadas como título, graduação ou pós-graduação, quando exigidas como pré-
requisito. Quando o título apresentado se constituir em um dos pré-requisitos, a graduação deverá 
ser apresentada, sob pena de ser considerado pré-requisito e não título. 
 

8. DAS NORMAS 

 
8.1 - LOCAL - DIA - HORÁRIO – A realização das provas está prevista para o dia 03 de junho de 

2018, em local e horário a ser informado posteriormente. Os locais de realização das provas serão 
publicados no site www.sawabonaconcursos.com.br junto com a homologação das inscrições. 
 

PROVAS DA MANHÃ PROVAS DA TARDE 
Cirurgião Dentista 
Médico Vascular/Angiologista 
Médico Ginecologista/Obstetra 
Médico Urologista 
Médico Clínico Geral 
Agente de Fiscalização 
Auxiliar de Seção 
Auxiliar de Saúde Bucal 
Motorista Socorrista 
Oficial de Manutenção (Eletricista) 
Vigia Patrimonial 

Contador 
Enfermeiro 
Fiscal de Tributos e Renda 
Inspetor de Alunos 
Técnico de Farmácia 
Agente de Combate a Endemias 
Oficial de Manutenção (Encanador) 
Oficial de Manutenção (Pedreiro) 
Operador de Máquinas 

 
OBS.: OS CANDIDATOS DEVERÃO COMPARECER 1 (UMA) HORA ANTES DO HORÁRIO 
MARCADO PARA O INÍCIO DAS PROVAS, POIS, OS PORTÕES SERÃO FECHADOS COM 15 
MINUTOS DE ANTECEDENCIA DO INÍCIO DAS PROVAS, NÃO SENDO PERMITIDA A 
ENTRADA DE CANDIDATOS RETARDATÁRIOS. 
 
8.1.1- Caso o número de candidatos exceda a oferta de lugares nas escolas localizadas na cidade, a 
SAWABONA CONCURSOS E CAPACITAÇÃO e a Prefeitura poderão alterar horários das provas ou 
até mesmo dividir a aplicação das provas em mais de uma data, cabendo aos candidatos a obrigação 
de acompanhar as publicações oficiais e alterações pertinentes no site 
www.sawabonaconcursos.com.br.  
8.2 - Será disponibilizado no site www.sawabonaconcursos.com.br, com antecedência mínima de 3 
(três) dias, aviso de convocação. Essa comunicação não tem caráter oficial, apenas informativo. 
8.3 - COMPORTAMENTO - As provas serão individuais, não sendo tolerada a comunicação com 
outro candidato, nem a utilização de livros, notas, impressos, celulares, calculadoras e/ou similares. 
Reserva-se ao Coordenador do Concurso designado pela SAWABONA CONCURSOS E 

http://www.sawabonaconcursos.com.br/
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CAPACITAÇÃO e aos Fiscais, o direito de excluir da sala e eliminar do restante das provas o 
candidato cujo comportamento for considerado inadequado, bem como, tomar medidas saneadoras e 
restabelecer critérios outros para resguardar a execução individual e correta das provas. 
8.4 - Em caso de necessidade de amamentação durante a realização das provas, a candidata deverá 
levar uma acompanhante, que terá local reservado para esse fim e que será responsável pela guarda 
da criança. 
8.5 - Não haverá, sob qualquer pretexto ou motivo, segunda chamada para a realização das provas. 
Os candidatos deverão comparecer 1 (uma) hora antes do horário marcado para o início das provas, e 
os portões serão fechados COM ANTECEDENCIA DE 15 MINUTOS do início das provas, não 
sendo permitida a entrada de candidatos retardatários. 
8.6 - É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, editais e 
comunicados referentes a este Concurso, os quais serão afixados nos quadros de aviso da Prefeitura, 
devendo, ainda, manter atualizado seu endereço. 
 

9. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

 
9.1 - Em todas as fases, na classificação entre candidatos com igual número de pontos, serão fatores de 
preferência os seguintes: 
a) idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei Federal 10.741/2003, entre si e frente aos 
demais, dando-se preferência ao de idade mais elevada; 
b) maior idade. 
9.1.1- Persistindo o empate entre os candidatos, depois de aplicados todos os critérios acima, o 
desempate se dará por meio de quem fizer maior nota na prova específica. 
 

10. DA FORMA DE JULGAMENTO DA PROVA OBJETIVA E PRÁTICA 

 
10.1 - As provas objetiva serão avaliadas na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos e terão caráter 
eliminatório e classificatório. 
10.2 - A nota da prova objetiva será corrigida conforme item 6. 
10.3 - O candidato que não auferir, no mínimo, a nota 50 (cinquenta) na prova objetiva será 
desclassificado do Concurso Público. 
10.4 - Os candidatos aos cargos de Motorista Socorrista, Oficial de Manutenção Eletricista, Encanador 
e Pedreiro e Operador de Máquinas que não auferirem, no mínimo, a nota 50 (cinquenta) na prova 
objetiva NÃO serão convocados para a prova prática. 
10.5 - O candidato que não auferir, no mínimo, a nota 50 (cinquenta) na prova prática será 
desclassificado do Concurso Público. 
 

11. A FORMA DE JULGAMENTO DA PROVA PRÁTICA 

 
11.1 - A aplicação e a avaliação da prova prática busca aferir a capacidade de adequação funcional e 
situacional do candidato às exigências e ao desempenho eficiente das atividades. Ela constituir-se-á 
na execução de tarefas, previamente elaboradas pelo Examinador, a serem realizadas 
individualmente pelo candidato com a avaliação por meio de planilhas, tomando-se por base as 
atribuições dos cargos. 
11.2 – A prova prática será aplicada aos candidatos com as 25 melhores notas, superiores a 50 pontos 
dos empregos públicos de Oficial de Manutenção – Encanador, Pedreiro, Eletricista, Motorista 
Socorrista e Operador de Máquinas. 
11.3 - A prova prática será avaliada de “0” (zero) a “100” (cem) pontos e terá como critério de 
avaliação a "Capacidade Técnica" que vale de “0” (zero) a “50” (cinquenta) pontos e o "Grau de 
Agilidade" que vale de “0” (zero) a “50” (cinquenta) pontos.  
11.4 - A Capacidade Técnica se traduz na capacidade teórica e prática de manuseio adequado de 
equipamentos e utensílios empregados no desenvolvimento de tarefas propostas. 
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11.5 - A Agilidade será avaliada pelo tempo gasto no desenvolvimento completo e correto das tarefas 
propostas, sendo estas extraídas do conteúdo programático descrito no presente Edital. 
11.6 - Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem, no mínimo, 50 (cinquenta) pontos 
na prova prática.  
11.7 - O candidato que não auferir a nota mínima de 50 (cinquenta) pontos na prova prática será 
desclassificado do Concurso Público. 
 

12. DO RESULTADO FINAL 

 
12.1 - Para os candidatos cujos cargos o Edital prevê exclusivamente prova objetiva, o resultado final 
será a nota obtida com o número de pontos auferidos na prova objetiva, classificatória e eliminatória, 
somados os títulos quando houver para os Cargos de Nível Superior. 
12.2 - Para os candidatos cujos cargos o Edital prevê prova objetiva e prática, o resultado final será a 
média aritmética obtida com a soma das notas nas provas objetivas e práticas, cuja fórmula é a 
seguinte: 

2

NPPNPO
NF




 
Onde:  
NF = Nota Final  
NPO = Nota na Prova Objetiva 
NPP = Nota na Prova Prática 
12.3- Da publicação da listagem de classificação final, o candidato poderá apresentar recurso à 
Comissão Coordenadora do Concurso Público, o que será admitido para único efeito de correção de 
notório erro de fato, o qual será analisado pela empresa Sawabona Concursos e Capacitação e 
referendado pela Comissão Coordenadora do Concurso Público.  
12.4- Na hipótese de igualdade de resultado terá preferência, sucessivamente, o candidato que:  
12.5- O candidato com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, na forma do disposto no 
parágrafo único do art. 27 da Lei Federal nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 – Estatuto do Idoso, na 
data do término das Inscrições;  
- Aplicado o disposto no item anterior e persistindo o empate, o desempate beneficiará o candidato 
que, na ordem a seguir, tenha obtido, sucessivamente, em cada emprego;  
a) Maior idade 
b) o maior número de pontos na prova de Conhecimento Específico;  
12.6- Ainda assim, persistindo o empate após aplicação do item 12.4, será dada preferência, para 
efeito de classificação, ao candidato de maior idade, assim considerando “dia, mês e ano do 
nascimento”, e desconsiderando “hora de nascimento”;  
12.7- Persistindo o empate entre os candidatos, depois de aplicados todos os critérios acima, o 
desempate se dará por meio de quem fizer maior nota na prova específica. 
 

13. DOS RECURSOS 

 
13.1 - Para recorrer o candidato deverá: 
- acessar o site www.sawabonaconcursos.com.br; 
- em seguida clicar em CONCURSOS EM ANDAMENTO e buscar o Concurso Público e/ou 
Concurso para qual se inscreveu; 
- na barra superior em Concursos, clicar em Recursos e seguir as instruções para efetuar o recurso; 
- após terminar imprimir o protocolo e acompanhar a resposta. 
13.1.1 - Todos os recursos deverão ser interpostos até 2 (dois) dias úteis após a publicação oficial dos 
editais, entre 9hs e 17hs, conforme especificação abaixo, excluindo-se o dia da divulgação dos editais 
para efeito da contagem do prazo. 
13.1.2 – Caberá recurso quanto: 
a) a homologação das inscrições; (divulgação no site); 
b) ao indeferimento das inscrições; (divulgação no site); 
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c) aos gabaritos e/ou conteúdo das questões da Prova Objetiva, (divulgação no site); 
d) ao resultado parcial do concurso, desde que se refira a erro no número de acertos e da pontuação 
dos títulos (divulgação no site);  
e) ao resultado final do certame. (divulgação no site e no Jornal Guariba Notícias); 
- A decisão de que trata o subitem 13.1.1 deste Edital terá caráter terminativo e não será objeto de 
reexame. 
13.1.3 - As matrizes das Provas Objetivas serão disponibilizadas no site da empresa 
www.sawabonaconcursos.com.br em PDF, por 02 (dois) dias após a divulgação do gabarito das 
provas no período das 9hs às 17hs, podendo ser acessada na área do candidato com o número de seu 
CPF. 
13.2 - Julgados os recursos em 2 (dois) dias úteis em face do gabarito, da prova objetiva, sendo caso, 
será publicado um novo gabarito, com as modificações necessárias. Caberá à SAWABONA 
CONCURSOS E CAPACITAÇÃO decidir sobre a anulação de questões julgadas irregulares. 
13.2.1 - Em caso de anulação de questões, por duplicidade de respostas, falta de alternativa correta ou 
qualquer outro motivo, estas serão consideradas corretas para todos os candidatos e os pontos 
correspondentes serão atribuídos a todos os candidatos que não os obtiveram, independente de 
recurso.  
13.2.3 - Os candidatos que haviam recebido pontos nas questões anuladas, após os recursos terão 
esses pontos mantidos, sem receber pontuação a mais. 
13.3 - Não serão conhecidos recursos intempestivos ou em desconformidade com este Edital, devendo 
estar embasados em argumentação lógica e plausível, e em literatura academicamente conceituada. 
Se a argumentação apresentada no recurso contra a pontuação na Prova Escrita ou no Exame de 
Títulos for procedente e levar à reavaliação da nota anteriormente atribuída, prevalecerá a nova 
análise para efeito de classificação, podendo haver alteração da classificação inicial obtida para uma 
classificação superior ou inferior. 
13.4 - Recursos não fundamentados ou interpostos fora do prazo serão indeferidos sem julgamento de 
mérito.  
 

14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
14.1 - A inscrição implica na aceitação por parte do candidato de todos os princípios, normas e 
condições do Concurso Público, estabelecidos no presente Edital e na legislação municipal e federal 
pertinente. 
14.2 - A falsidade ou inexatidão das afirmativas, a não apresentação ou a irregularidade de 
documentos, ainda que verificados posteriormente, eliminará o candidato do Concurso Público, 
anulando-se todos os atos de correntes da inscrição, sem prejuízo de responsabilização nas esferas 
administrativa, cível e penal. 
14.3 - A SAWABONA CONCURSOS E CAPACITAÇÃO, bem como o órgão realizador do presente 
certame não se responsabilizam por quaisquer cursos, textos, apostilas e outras publicações referentes 
ao Concurso Público. 
14.4 - O gabarito oficial será disponibilizado no site www.sawabonaconcursos.com.br, entre às 13h e 
às 18h contados até 72hs data da aplicação da prova. 
14.5 - Após 90 (noventa) dias da divulgação oficial do resultado final do Concurso Público, as folhas 
de respostas serão incineradas e mantidas em arquivo eletrônico, com cópia de segurança, pelo prazo 
de cinco anos e os cadernos de questões também serão incinerados. 
14.6 - O candidato obriga-se a manter atualizado seu endereço para correspondência, junto ao órgão 
realizador e também informar ao Departamento de Recursos Humanos e Gestão de Pessoal da 
Prefeitura Municipal de Guariba/SP, após o resultado final. 
14.7 - A convocação para a admissão dos candidatos habilitados obedecerá rigorosamente à ordem de 
classificação. Apesar do número de vagas disponibilizadas no presente edital, os aprovados e 
classificados além desse número poderão ser convocados para vagas pré-existentes na data deste 
edital, as que vagarem e as que eventualmente forem criadas dentro do prazo de validade do 
presente Concurso Público. 
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14.7.1 – Após convocação, os candidatos deverão comparecer no Departamento Técnico de Recursos Humanos 

da Prefeitura Municipal de Guariba, nas datas estabelecidas no edital de convocação, para manifestarem 

interesse no preenchimento da vaga, para posterior registro funcional. 

14.7.2 - Após manifestação de interesse à vaga, o candidato terá 5 (cinco) dias uteis para apresentação dos 

documentos descritos no Edital de Abertura do Concurso Público nº 001/2018, bem como, todos os demais que 

o Departamento Técnico de Recursos Humanos entender necessários, sob pena de reconhecimento pela 

Administração de sua desistência aos procedimentos de nomeação.  

14.7.3 - O não comparecimento para manifestação de interesse na data, horário, local designados pela 

Administração Pública, assim como, a não apresentação de todos os documentos solicitados, no prazo de 5 

(cinco) dias, será considerado como desistência à vaga. Sob nenhuma hipótese haverá 2º chamada de 

convocação, ou será aceito manifestação por intermédio de procuração.  

14.8 - EXAMES MÉDICOS ADMISSIONAIS 
Consistirá na avaliação das condições físicas e psicológicas indispensáveis para o exercício das 
funções inerentes ao emprego público, postulado pelo candidato, consistente em: 
a) Exames médicos laboratoriais e ambulatoriais; Hemograma Completo, glicemia de jejum, uréia, 
creatinina, TGO, TGP, Colesterol T e F, Triglicérides, GamaGT, Urina I, PPF- 1 amostra, RX Tórax 
PA/Perfil com laudo, RX Coluna Cervical, Torácica e Lombar com laudo, RX Ombros PA/Perfil, ECG 
e Audiometria. 
b) Avaliação psicológica abrangendo: atenção, capacidade de organização, produtividade, 
relacionamento interpessoal e ritmo de trabalho; 
c) Avaliação Cinésio Funcional: inspeção estática e dinâmica de membros superiores, inferiores e 
coluna vertebral que será realizada por Fisioterapeuta contendo: avaliação postural, questionário do 
estado de saúde, testes de força muscular, resistência e capacidade de movimento; 
d) Avaliação médica em conjunto com os laudos técnicos e exames. 
14.9 - Após avaliações e pareceres médicos conclusivos, considerado o convocado APTO ao exercício 
de suas funções, poderão iniciar suas atividades 
14.10 - Nos termos do artigo 37, § 10, da Constituição Federal, acrescido pela Emenda Constitucional 
nº 20, de 04/06/98, é vedada a percepção simultânea de salários e proventos de aposentadoria, salvo 
nas hipóteses de acumulação remunerada, expressamente previstas pela Lei Maior. 
14.11 - Ficam impedidos de participarem do certame aqueles que possuam com qualquer dos sócios 
da SAWABONA CONCURSOS E CAPACITAÇÃO, relação de parentesco disciplinada nos artigos 
1.591 a 1.595 do Novo Código Civil. Constatado o parentesco a tempo, o candidato terá sua inscrição 
indeferida, e se verificado posteriormente à homologação, o candidato será eliminado do certame, 
sem prejuízo das medidas administrativas e judiciais cabíveis. 
14.12 - Não obstante as penalidades cabíveis, a SAWABONA CONCURSOS CAPACITAÇÃO poderá, 
a qualquer tempo, anular a inscrição ou a prova do candidato, desde que verificadas falsidades de 
declaração ou irregularidades na prova. 
14.13 - Todos os casos, problemas ou questões que surgirem e que não tenham sido expressamente 
previstos no presente Edital e Lei Orgânica Municipal serão resolvidos em comum pela Prefeitura 
Municipal de Guariba por meio de Comissão Fiscalizadora especialmente constituída pela Portaria nº 
20245 de 02/04/18 e SAWABONA CONCURSOS E CAPACITAÇÃO. 
14.14 - A inexatidão das informações ou a constatação, mesmo posterior, de irregularidade em 
documentos ou nas provas, eliminarão o candidato do Concurso. 
14.15 - A validade do presente Concurso Público será de “2” (dois) anos, contados da homologação 
final dos resultados, podendo haver prorrogação por igual período, a critério da Administração. 
 
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
 

Guariba – SP, 13 de abril de 2.018. 
 

 
FRANCISCO DIAS MANÇANO JUNIOR 

Prefeito Municipal 
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PREVISÃO DE CRONOGRAMA DE REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2018 

DESCRIÇÃO DATA 

Publicação do Edital Resumido no Jornal Guariba Noticias  14/04/2018 

Publicação do Edital – divulgação nos sites (empresa e Prefeitura) 17/04/2018 

Período de Inscrições 18 á 30/04/2018 

Apresentação Documentação de Isenção 
18/04/2018 a 
03/05/2018 

Análise das isenções pela Comissão do CP 01/2017 07/05/2018 

Resultado do pedido de Isenção 08/05/2018 

Recurso dos pedidos de Isenção 09 e 10/05/2018 

Período de pagamentos dos candidatos com pedido de isenção 
indeferido. 

14 e 15/05/2018 

Apresentação do comprovante do depósito identificado, para os 
candidatos que tiveram o pedido de isenção indeferido. 

Até 17hs 15/05/2018 

Publicação da Homologação das Inscrições – divulgação nos sites 17/05/2018 

Publicação das Inscrições Indeferidas no Jornal Gba Noticias 18/05/2018 

Recurso - das Inscrições Indeferidas 21/05/2018 

Análise dos recursos  22 e 23/05/2018 

Publicação dos Resultados dos Recursos (sites) 24/05/2018 

Publicação do Edital de Inscrições que foram deferidas a partir da 
interposição de recursos no Jornal Guariba Noticias  

25/05/2018 

Data da realização das provas para todos os Cargos 03/06/2018 

Divulgação do Gabarito Preliminar (site – 8 horas) 04/06/2018 

Recurso do Gabarito  05 e 06/2018 

Prova Prática 10/06/2018 

Recurso Prova Prática 11 e 12/06/2018  

Classificação Parcial (site) 15/06/2018 

Recurso – Classificação Parcial. 18 e 19/06/2018 

Respostas aos Recursos da Classificação Pardial 25/06/2018 

Classificação Final nos sites  25/06/2018 

Classificação Final no Jornal Guariba Notícias  27/06/2018 

Decreto de Homologação do Concurso  02/07/2018 
 
O cronograma apresentado trata-se de uma previsão para execução das atividades inerentes ao Concurso Público, podendo as datas sofrer 
alterações segundo as necessidades da Prefeitura Municipal de Guariba e a Empresa Sawabona Concursos e Capacitação. 
Qualquer alteração no presente cronograma será divulgada no site www.sawabonaconcursos.com.br e no jornal Guariba Notícias. 
 

 

http://www.sawabonaconcursos.com.br/
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ANEXO I 

 
ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 
 
AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS  
Exercício de atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde, mediante ações domiciliares 
ou comunitárias, individuais ou coletivas, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS 
e sob a supervisão do gestor municipal, e específicas do Agente de Combate às Endemias, as 
atividades de vigilância. Realização das visitas domiciliares periódicas para monitoramento de 
situações de risco à família. Estimular à participação da comunidade nas políticas públicas voltadas 
para a área de saúde. Registro, para fins exclusivos de controle e planejamento das ações de saúde, de 
nascimento, óbitos, doenças e outros agravos à saúde. Promove ações de educação para a saúde 
individual e coletiva. Participação ações que fortaleçam os elos entre o setor de saúde e outras 
políticas que promovam a qualidade de vida. Utilização de instrumentos para diagnóstico 
demográfico e sócio-cultural da comunidade. Desenvolvimento de ouras ações domiciliares ou 
comunitárias, individuais ou coletivas, em conformidade com as diretrizes do SUS e sob a supervisão 
do gestor municipal para o exercício de atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde.  
 
AGENTE DE FISCALIZAÇÃO 
Vistoria imóveis em construção, verificando se os projetos estão aprovados e com a devida licença. 
Fiscaliza e verifica a reforma de estabelecimentos, observando se possuem o alvará expedido, visando 
o cumprimento das normas municipais estabelecidas. Vistoria os imóveis de construção civil em fase 
de acabamento, efetuando a devida medição e verificação se estão de acordo com o projeto, para 
expedição do habite-se. Autua e notifica os proprietários de imóveis que cometeram infrações e 
informando-os sobre a legislação vigente. Aplica penalidades. Executa outras tarefas correlatas 
determinadas pelo superior imediato 
  
AUXILIAR DE SEÇÃO 
Executa serviços de digitação, preenchimento de guias, notificações, formulários e fichas, para 
atender as rotinas administrativas. Recebe e expede documentos diversos, anotando em livros 
apropriados, para manter o controle de sua tramitação. Atende e efetua chamadas telefônicas, 
anotando ou enviando recados e dados de rotina, para obter ou fornecer informações. Organiza e 
mantém atualizado o arquivo de documentos da unidade, classificando-os por assunto, código ou 
ordem alfanumérica, para facilitar a localização quando necessário. Executa outras tarefas correlatas 
determinadas pelo superior imediato 
 
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 
a) fazer o atendimento inicial da clientela, organizando o ambiente de trabalho, recepcionando as 
pessoas no consultório dentário, identificando-as, prestando informações e encaminhando-as ao 
cirurgião dentista, com vistas à ordenar e agilizar os serviços, mediante o preenchimento dos dados 
necessários na ficha clínica, após o exame do paciente; 
b) organizar e executar atividades de higiene bucal, assim como auxiliar e instrumentar os 
profissionais de odontologia nas intervenções clínicas, tais como nas tarefas relacionadas ao sugador 
de saliva, manipulação de material provisório e definitivo na restauração dentária, preparação de 
material anestésico, de sutura, polimento, troca de brocas etc.; 
c) manipular o material e o instrumental de uso odontológico, bem como secionar moldeiras e 
preparar modelos em gesso, assim como executar limpeza, assepsia, desinfecção e esterilização do 
instrumental, equipamentos odontológicos e do ambiente de trabalho; 
d) aplicar medidas de biossegurança, tanto no armazenamento, transporte, manuseio e descarte de 
produtos e resíduos odontológicos, quanto visando ao controle de infecções; 
e) desenvolver ações de promoção da saúde e prevenção de riscos ambientais e sanitários, assim 
como realizar levantamento, em equipe, de necessidades em saúde bucal; 
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f) exercer outras atividades correlatas, que forem determinadas ou atribuídas pelo superior 
hierárquico imediato, o Cirurgião Dentista; 
 
CIRURGIÃO DENTISTA 
Atende e orienta pacientes e executam tratamento odontológico, realizando, entre outras atividades, 
radiografias, aplicação de anestesia, extração de dentes, tratamento de doenças gengivais e canais, 
confecção de prótese. Diagnostica e avalia pacientes e planeja tratamento. Orienta a comunidade 
quanto à prevenção das doenças da boca e seus cuidados. Zela pelos instrumentos utilizados no 
consultório, limpando-os e esterilizando-os, para assegurar sua higiene e utilização. 
Conhecimentos exigidos: saúde pública. 
 
CONTADOR 
Preparar e elaborar o Orçamento Público e as Leis do Plano Plurianual de Investimentos (PPA), de 
Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Orçamentária Anual (LOA), dentro do prazo antecipado e 
estabelecido pela Administração. Registrar e escriturar sistemática e diariamente todas as receitas e 
despesas do Município. Realizar, acompanhar, revisar e corrigir todos os atos relativos aos estágios 
da receita: Previsão, Lançamento, Arrecadação, Recolhimento. Controlar e registrar a dívida ativa e 
auxiliar na sua recuperação. Verificar a possibilidade de renúncia de receita e elaborar estimativas de 
impacto orçamentário-financeiro. Classificar e registrar as despesas conforme plano de contas 
orçamentário. Registrar, controlar e corrigir os atos de atendimento das condições para a realização 
das despesas em todos os estágios de: Fixação, Programação, Licitação, Empenho, Liquidação, 
Suprimento, Pagamento. Realizar, revisar e controlar a execução Orçamentária a Distribuição de 
cotas. Registrar, controlar e acompanhar a receita arrecadada, as metas de arrecadação, o cronograma 
de execução mensal de desembolso, a programação financeira, o fluxo de caixa a limitação de 
empenho. Registrar, controlar e zelar para o atendimento dos Limites constitucionais e legais de: 
gasto com pessoal, serviços de terceiros, saúde, fundos, assistência social, educação, dívida pública, 
alienação de bens, Câmara Municipal. Preparar, organizar e realizar as audiências públicas, a 
prestação de contas, publicidade das contas públicas, com a máxima antecedência possível em relação 
aos seus prazos. Preparar e executar a publicação, antecipadamente aos prazos, dos instrumentos e 
documentos exigidos pela legislação. Realizar auditoria de entidades conveniadas com a 
Municipalidade. Analisar e contabilizar receitas e despesas do Poder Público Municipal. Efetuar 
lançamentos contábeis. Preparar balanços e balancetes. Controlar e contabilizar contas dos sistemas 
Patrimonial, Financeiro e Orçamentário. Rever os lançamentos contábeis. Promover a classificação 
dos lançamentos. Preparar relatórios. Organizar, classificar e registrar documentos contábeis, em 
função do seu conteúdo, utilizando para o efeito o plano oficial de contas do setor público e as 
normas contábeis vigentes. Elaborar quadros demonstrativos, relatórios e tabelas, compilando dados 
contábeis. Organizar demonstrativos e relatórios de comportamento das dotações orçamentárias. 
Organizar, cumprir e executar, antecipadamente aos prazos, todos os procedimentos de registros e 
lançamentos de dados nos Sistemas de Informações do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e 
outros Órgãos Estaduais e Federais. Cumprir com os ditames da Lei de Responsabilidade Fiscal. 
Realização/execução de serviços contábeis de cálculos judiciais, requisitados pela Procuradoria 
Municipal. Desempenhar tarefas afins. Conhecimentos exigidos: Contabilidade Pública 
 
ENFERMEIRO 
Descrição: Supervisiona a equipe de enfermagem. Mantém equipamentos e aparelhos em condições 
de uso imediato, verificando periodicamente seu funcionamento e providenciando sua substituição 
ou conserto. Supervisiona e mantém salas, consultórios e demais dependências em condições de uso, 
assegurando sempre a sua higienização e limpeza dentro dos padrões de segurança exigidos. 
Promove a integração da equipe como unidade de serviço, organizando reuniões para resolver os 
problemas que surgem. Desenvolver programas de saúde da mulher, planejamento familiar, 
gestantes, crianças, adolescentes, educação sexual, prevenção de drogas etc. Participa de reuniões de 
caráter administrativo e técnico de enfermagem. Efetua e registra todos os atendimentos, tratamentos 
executados e ocorrências verificadas em relação ao paciente, anotando em prontuários, ficha de 
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ambulatório, etc. Faz estudos e previsão de materiais e pessoas necessários às atividades, elaborando 
escalas de serviços e atribuições diárias. Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior 
imediato 
Conhecimentos exigidos: Saúde Pública e Enfermagem 
 
FISCAL DE TRIBUTOS E RENDA 
Fiscaliza o cumprimento da legislação tributária. Constitui o crédito tributário mediante lançamento. 
Controla a arrecadação e promove a cobrança de tributos, aplicando penalidades. Verifica alvarás 
irregulares. Notifica os inadimplentes. Controla a circulação de bens, mercadorias e serviços. Atende 
e orienta contribuintes. Analisa processos administrativos-fiscais. Executa outras tarefas correlatas 
determinadas pelo superior imediato. 
Conhecimentos exigidos: Código Tributário Municipal. Código de Posturas. Informática. 
 
INSPETOR DE ALUNOS 
Cuida da segurança do aluno nas dependências e proximidades da escola. Inspeciona o 
comportamento dos alunos no ambiente escolar. Orienta alunos sobre regras e procedimentos, 
regimento escolar, cumprimento de horários. Presta apoio às atividades acadêmicas. Controla as 
atividades livres dos alunos, orientando entrada e saída de alunos, fiscalizando espaços de recreação. 
Organiza ambiente escolar e providencia manutenção predial. Executa outras tarefas correlatas 
determinadas pelo superior imediato. Conhecimentos exigidos: noções de relações humanas. Fluência 
verbal 
 
MÉDICO VASCULAR/ANGIOLOGISTA 
Realiza consultas e atendimentos médicos. Trata pacientes. Verifica exames pedidos.  Implementa 
ações de saúde. Coordena programas e serviços em saúde. Executa outras tarefas correlatas 
determinadas pelo superior imediato. Conhecimentos exigidos: Saúde Pública e específicos da área de 
atuação. 
 
MÉDICO GINECOLOGISTA/OBSTETRA 
Realiza consultas e atendimentos médicos. Trata pacientes. Verifica exames pedidos.  Implementa 
ações de saúde. Coordena programas e serviços em saúde. Executa outras tarefas correlatas 
determinadas pelo superior imediato. Conhecimentos exigidos: Saúde Pública e específicos da área de 
atuação. 
 
MÉDICO UROLOGISTA 
Realiza consultas e atendimentos médicos. Trata pacientes. Verifica exames pedidos.  Implementa 
ações de saúde. Coordena programas e serviços em saúde. Executa outras tarefas correlatas 
determinadas pelo superior imediato. Conhecimentos exigidos: Saúde Pública e específicos da área de 
atuação. 
 
MÉDICO CLÍNICO GERAL 
Realiza consultas e atendimentos médicos. Trata pacientes. Verifica exames pedidos.  Implementa 
ações de saúde. Coordena programas e serviços em saúde. Executa outras tarefas correlatas 
determinadas pelo superior imediato. Conhecimentos exigidos: Saúde Pública e específicos da área de 
atuação.  
 
MOTORISTA SOCORRISTA 
Exercer as atividades de condutor de veículo terrestre de urgência, junto aos serviços de atendimento 
e transporte de pacientes, preferencialmente, no atendimento móvel de urgência do SAMU 192. 
Conhecer integralmente o veículo, realizar sua manutenção básica de rotina, estabelecer contato 
radiofônico ou telefônico com a central de regulação médica e seguir suas orientações. Conhecer a 
malha viária dos perímetros urbanos e suburbanos da cidade, assim como as rodovias e estradas 
vicinais do território municipal, e a localização de todos os estabelecimentos de saúde integrados ao 
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sistema assistencial local. Auxiliar a equipe de saúde em todos os gestos básicos de suporte à vida, 
bem como, também, nas imobilizações, transporte de vítimas e realizar medidas de reanimação 
cardiorrespiratória básica. Identificar todos os tipos de materiais existentes nos veículos de socorro e 
sua utilidade, a fim de auxiliar a equipe de saúde. Comparecer ao local de trabalho, conforme escala 
de serviço predeterminado, e dela não se ausentar até a chegada do motorista socorrista substituto, 
para que a substituição do plantão seja feita na base. Excepcionalmente, em caso de atendimento 
prolongado, que exija permanência por mais de uma hora além da escala de plantão, o motorista 
socorrista poderá ser substituído no local do atendimento. Cumprir com pontualidade os horários de 
chegada aos plantões determinados, com o mínimo de dez minutos de antecedência, obrigando-se a 
comunicar ao diretor técnico, com antecedência suficiente, as eventuais trocas de plantão da escala de 
serviço. Atuar com ética e dignidade, e tratar com respeito e coleguismo os outros condutores 
socorristas, médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem, liderando a equipe que lhe for delegada 
com ordem e profissionalismo. Ser fiel aos interesses do serviço público, evitando denegri-los, 
dilapidá-los ou conspirar contra os mesmos, acatando as deliberações da direção técnica e exercendo 
todas as demais atribuições correlatas. 
 
OFICIAL DE MANUTENÇÃO (ELETRICISTA) 
Executa trabalhos rotineiros de eletricidade, colocando e fixando os quadros de distribuição, caixa de 
fusíveis ou disjuntores, utilizando ferramentas manuais. Efetua a ligação de fios à fonte fornecedora 
de energia. Promove a instalação, reparo ou substituição de tomadas, fios, lâmpadas, telefones, etc. 
Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. Conhecimentos exigidos: rede 
elétrica. 
 
OFICIAL DE MANUTENÇÃO (ENCANADOR) 
Operacionaliza projetos de instalações de tubulações. Define traçados e dimensiona tubulações. 
Prepara locais para instalações, realiza pré-montagem e instala tubulações. Especifica, quantifica e 
inspeciona materiais. Protege instalações e faz manutenção em equipamentos e acessórios. Executa 
instalação de rede primária e secundária de água e esgoto em obras públicas de construção civil, 
abrindo valetas no solo ou rasgo de paredes. Executa serviços de consertos e manutenção de 
equipamentos hidráulicos, efetuando a substituição ou reparação de peças. Executa outras tarefas 
correlatas determinadas pelo superior imediato. Conhecimentos exigidos: tubulações. Equipamentos 
e ferramentas de serviços. 
 
OFICIAL DE MANUTENÇÃO (PEDREIRO) 
Descrição: Assenta tijolos, ladrilhos, pisos ou pedras, superpondo-os em fileiras ou seguindo os 
desenhos, para levantar paredes, vigas, pilares, degraus de escadas e outras partes da construção. 
Constrói base de concreto e/ou outro material, baseando-se nas especificações para possibilitar a 
instalação de máquinas, postes da rede elétrica e para outros fins. Executa trabalhos de manutenção 
corretiva de prédios, calçadas e estruturas semelhantes, reparando paredes e pisos, aparelhos 
sanitários e outras peças, chumbando as bases danificadas. Reboca as estruturas construídas, 
empregando argamassa de cal, cimento e areia e atentando para o prumo e nivelamento das mesmas 
para torná-las aptas a outros tipos de revestimentos. Mistura areia, cimento e água, dosando esses 
materiais nas quantidades convenientes, para obter a argamassa a ser empregada no assentamento de 
pedras ou tijolos. Verifica a característica da obra, examinando plantas e outras especificações da 
construção, para selecionar o material e estabelecer as operações a executar. Executa outras tarefas 
correlatas determinadas pelo superior imediato.  
 
OPERADOR DE MÁQUINAS 
Descrição: Opera máquinas montadas sobre rodas ou sobre esteiras e providas de pá mecânica ou 
caçamba, para escavar e mover terra, pedra, areia, cascalho e materiais análogos. Opera máquinas 
providas de rolos compressores, para compactar e plainar os materiais utilizados. Conduz a máquina, 
acionando o motor e manipulando os dispositivos para posicioná-la segundo as necessidades do 
trabalho. Movimenta a máquina, acionando seus pedais e alavancas de comando, corte, elevação e 
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abertura, assim como seus comandos de tração e os hidráulicos, para escavar, carregar, levantar, 
descarregar material, mover pedra, terra e materiais similares. Executa serviços de terraplanagem, 
tais como remoção, distribuição e nivelamento de superfícies, cortes de barrancos, acabamentos e 
outros. Executa as tarefas relativas a converter caminhões e veículos de carga pesada, os materiais 
escavados, para o transporte dos mesmos. Efetua serviços de manutenção de máquinas, abastecendo-
as, lubrificando-as e executando pequenos reparos, para assegurar seu bom funcionamento. Executa 
outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. Conhecimentos exigidos: Noções de 
trânsito. Carteira de Nacional de Habilitação D. 02 anos de experiência como operador de máquinas. 
 
TÉCNICO DE FARMÁCIA 
Executar atividades designadas e supervisionadas pelo profissional farmacêutico; receber, conferir 
notas de compra, organizar e encaminhar medicamentos e produtos correlatos; realizar a dispensação 
de medicamentos e produtos afins, somente com prescrição médica, orientando os pacientes no uso 
correto da medicação; armazenar os medicamentos em depósito; organizar e manter o estoque de 
medicamentos, ordenando as prateleiras; manter em ordem e higiene os materiais e equipamentos 
sob sua responsabilidade no trabalho, limpando diariamente a mobília com pano limpo e embebido 
em álcool 70%; providenciar através de microcomputador a atualização de entradas e saídas de 
medicamentos; conferir quantidade e validade dos medicamentos, separando e registrando aqueles 
vencidos; fazer a digitação de prescrição médica, quando necessário, ler a prescrição, certificar-se do 
nome e dosagem correta do medicamento, e em caso de dúvidas confirmar com o farmacêutico 
responsável; registrar detalhadamente nas fichas dos pacientes psiquiátricos os atendimentos; manter 
o cadastro de todos os pacientes atualizados e no ato do atendimento verificar o uso correto dos 
mesmos através do histórico; manter contato com equipe de saúde da família, informando sobre 
pacientes que necessitam de um acompanhamento maior; conhecer a Portaria nº 344/98 – SVS/MS; 
conhecer as normas técnicas para dispensação de medicamentos nas unidades de saúde do 
município; realizar atendimento humanizado; desempenhar tarefas afins. Conhecimentos exigidos: 
técnicos específicos relativos à área de farmácia. 
 
VIGIA PATRIMONIAL 
Descrição sucinta: Zelar pela guarda de patrimônio e exercem a vigilância de próprios públicos, 
percorrendo-os sistematicamente e inspecionando suas dependências para evitar roubos, incêndios, 
entrada de pessoas estranhas e outras anormalidades. Executar outras tarefas correlatas determinadas 
pelo superior imediato. Conhecimentos exigidos: noções de segurança, incêndios e relações humanas. 
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ANEXO II 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

TABELA A - ENSINO SUPERIOR 

Cirurgião Dentista,  
Médico Vascular/Angiologista,  
Médico Ginecologista/Obstetra 
Médico Urologista 
Médico Clínico Geral 
 
 
Cirurgião Dentista,  
Código de Ética do dentista; Anatomia: osteologia, miologia, pares cranianos, vascularização e fáscias da cabeça 
e pescoço, espaços teciduais potenciais, articulação temporomandibular e seios da dura-máter. 2. Clínica 
cirúrgica: pré e pós-operatório, anestesia local, exodontia, cirurgia pré-protética, hemorragia e hemostasia, 
dentes inclusos, complicações bucossinusais, fraturas faciais, traumatologia, cirurgia da articulação 
temporomandibular, cirurgia ortognática, infecções odontogênicas, alterações de desenvolvimento das 
estruturas orais e periorais, hiperplasias e neoplasias benignas, lesões prémalignas, neoplasias malignas, 
neoplasias odontogênicas, cistos odontogênicos, cistos não odontogênicos, lesões pulpoperiapicais, infecções 
bacterianas, virais e micóticas, injurias físicas e químicas da cavidade oral, patologia das glândulas salivares, 
doenças dos ossos e das articulações, principais manifestações das doenças dos sistemas específicos e distração 
osteogênica. 3. Farmacologia: vias de introdução dos medicamentos, absorção, biotransformação, eliminação, 
anestésicos locais, vasoconstrictores, analgésicos, antiinflamatórios, antibióticos. 4. Radiologia oral e 
maxilofacial: radiografias dentárias, panorâmicas e extraorais, interpretação radiográfica, lesões radiolúcidas 
dos maxilares, lesões radiopacas dos maxilares, lesões radiolúcidas e radiopacas dos maxilares.  
 
O SUS e Municipalização: princípios, diretrizes e estrutura; Programas do SUS no atendimento aos pacientes e 
usuários. Conceitos de eficiência, eficácia e efetividade aplicados à Administração Pública, Sistema Único de 
Saúde: princípios básicos, limites, perspectivas, diretrizes e bases da implantação, Gestão de Sistema de Saúde. 
Organização da Atenção Básica no Sistema Único de Saúde. 
Doenças de Notificação Compulsória; Determinantes sociais do processo saúde-doença, Bases epidemiológicas; 
Indicadores de Saúde Gerais e Específicos. Epidemiologia das doenças transmissíveis e não transmissíveis. 
Legislações do Sistema Único de Saúde: Constituição: Seção II da Saúde, Capítulo II da Seguridade Social, 
Título VIII da Ordem Social; Lei n.º 8.080 de 19 de Setembro de 1990; Lei n.º 8.142 de 28 de Dezembro de 1990; 
Normas de Biossegurança; Política Nacional da Atenção Básica – Portaria n.º 2.488 do MS de 21 de Outubro de 
2011. 

 

Médico Vascular/Angiologista  
Medicina Geral: Hipertensão arterial sistêmica. Doenças endocrinológicas: doenças da tireóide. Diagnóstico e 

tratamento inicial das emergências diabéticas, Diabetes mellito. Hipoglicemia e insuficiência adrenal. Doença de 

Parkinson. Esclerose sistêmica. Hemorragia digestiva. Enterocolopatias. Colecistite aguda. Lesões agudas da 

mucosa gastroduodenal. Meningites. Septicemias. Doenças ósseas e do metabolismo ósseo: osteoporose. 

Diagnóstico e tratamento inicial da embolia de pulmão. Insuficiência respiratória aguda. Hemorragias 

digestivas. Doenças pulmonares obstrutivas. Doenças da pleura e mediastino. Neoplasia pulmonar. Doenças 

infecto-parasitárias, infecciosas. Obesidade e desnutrição. Doenças infectoparasitárias: S.I.D.A. e suas 

complicações. Tuberculose. DST. Dengue e verminose. Dermatologia: Lesões elementares da pele. 

 

O SUS e Municipalização: princípios, diretrizes e estrutura, Programas do SUS no atendimento aos pacientes e 

usuários. Conceitos de eficiência, eficácia e efetividade aplicados à Administração Pública, Sistema Único de 
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Saúde: princípios básicos, limites, perspectivas, diretrizes e bases da implantação, Gestão de Sistema de Saúde, 

Organização da Atenção Básica no Sistema Único de Saúde. Preenchimento de Declaração de Óbito, Doenças de 

notificação compulsória no Estado de São Paulo. Código de Ética Médica. Lei Federal nº 10.216/2001, Lei nº 

8.080 de 19/09/90 ,  Lei nº 8. 142 de 28/12/90. 

Especialidade: Sistema cardiovascular. Angiologia. Cirurgia vascular. Micro e macrocirculação. Coagulação e 
fibrinólise. Aterosclerose. Vias de acesso do sistema cardiovascular. Fisiopatologia da isquemia e reperfusão. 
Exame clínico do paciente. Avaliação pré-operatória. Próteses e enxertos vasculares. Métodos não invasivos no 
diagnóstico das doenças vasculares. Cuidados no pré e pós-operatório. Angiografias. Insuficiência arterial 
crônica das extremidades. Vasculites. Trombofilias. Infecção de próteses vasculares. Arteriopatias vasomotoras. 
Aneurisma. Síndromes do desfiladeiro cervical. Insuficiência vascular cerebral de origem extracraniana. 
Insuficiência vascular visceral. Terapêutica antiplaquetária, anticoagulante e fibrinolítica. Terapêutica 
vasodilatadora e hemorreológica. Terapêutica venotônica e linfocinética. Terapêutica hipolipemiante. Pé- 
diabético e úlceras de perna. Hipertensão reno-vascular. Doença tromboembólica venosa e insuficiência venosa 
crônica. Linfangites, erisipela e linfedema. Angiodisplasias. Oclusões arteriais agudas. Trauma vascular. 
Dissecção da aorta. Procedimentos endovasculares. Anatomia. Ética Médica. Segurança do paciente em serviços 
de saúde. Farmacologia e interação medicamentosa. Procedimentos de urgência e emergência. 
O SUS e Municipalização: princípios, diretrizes e estrutura, Programas do SUS no atendimento aos pacientes e 

usuários. Conceitos de eficiência, eficácia e efetividade aplicados à Administração Pública, Sistema Único de 

Saúde: princípios básicos, limites, perspectivas, diretrizes e bases da implantação, Gestão de Sistema de Saúde, 

Organização da Atenção Básica no Sistema Único de Saúde. Preenchimento de Declaração de Óbito, Doenças de 

notificação compulsória no Estado de São Paulo. Código de Ética Médica. Lei Federal nº 10.216/2001, Lei nº 

8.080 de 19/09/90 ,  Lei nº 8. 142 de 28/12/90. 

 

Médico Ginecologista/Obstetra 
 
Medicina Geral: Hipertensão arterial sistêmica. Doenças endocrinológicas: doenças da tireóide. Diagnóstico e 

tratamento inicial das emergências diabéticas, Diabetes mellito. Hipoglicemia e insuficiência adrenal. Doença de 

Parkinson. Esclerose sistêmica. Hemorragia digestiva. Enterocolopatias. Colecistite aguda. Lesões agudas da 

mucosa gastroduodenal. Meningites. Septicemias. Doenças ósseas e do metabolismo ósseo: osteoporose. 

Diagnóstico e tratamento inicial da embolia de pulmão. Insuficiência respiratória aguda. Hemorragias 

digestivas. Doenças pulmonares obstrutivas. Doenças da pleura e mediastino. Neoplasia pulmonar. Doenças 

infecto-parasitárias, infecciosas. Obesidade e desnutrição. Doenças infectoparasitárias: S.I.D.A. e suas 

complicações. Tuberculose. DST. Dengue e verminose. Dermatologia: Lesões elementares da pele. 

O SUS e Municipalização: princípios, diretrizes e estrutura, Programas do SUS no atendimento aos pacientes e 

usuários. Conceitos de eficiência, eficácia e efetividade aplicados à Administração Pública, Sistema Único de 

Saúde: princípios básicos, limites, perspectivas, diretrizes e bases da implantação, Gestão de Sistema de Saúde, 

Organização da Atenção Básica no Sistema Único de Saúde. Preenchimento de Declaração de Óbito, Doenças de 

notificação compulsória no Estado de São Paulo. Código de Ética Médica. Lei Federal nº 10.216/2001, Lei nº 

8.080 de 19/09/90 ,  Lei nº 8. 142 de 28/12/90. 

Especialidade: 1) Anatomia. 2) Embriologia. 3) Fisiologia. 4) Genética. 5) Patologia. 6) Semiologia. 7) 
Farmacologia. 8) Toxicologia. 9) Epidemiologia Clínica. 10) Cuidados em Ambiente Hospitalar. 11) Abordagem 
geral do paciente: anamnese, exame físico, investigação, testes e diagnósticos. 12) Doenças Alérgicas. 13) 
Doenças Dermatológicas. 14) Doenças do Aparelho Cardiovascular. 15) Doenças do Aparelho Digestivo. 16) 
Doenças do Aparelho Respiratório. 17) Doenças do Fígado, daVesícula, dos Ductos Bilares e do Pâncreas. 18) 
Doenças do Nariz, Ouvido e Garganta. 19) Doenças do Tecido Conjuntivo e Musculoesqueléticas. 20) Doenças 
Endócrinas e do Metabolismo. 21) Doenças Hematológicas e Oncológicas. 22) DoençasInfecciosas e Parasitárias. 
23) Doenças Neurológicas. 24) Doenças Nutricionais. 25) Doenças Oculares. 26) Doenças Ocupacionais e 
Relacionadas ao Trabalho. 27) Doenças Ósseas. 28) Doenças Psiquiátricas. 29) Doenças Renais e do Trato 
Urinário. 30) Doenças Reumatológicas. 31) Ginecologia e Obstetrícia. 32) Pediatria Clínica. 33) Geriatria Clínica. 
34) Medicina Ambulatorial. 35) Medicina Preventiva. 36) Epidemiologia Clínica. 37) Ginecologia geral. 38) 
Amenorreias. 39) Climatério. 40) Consulta ginecológica. 41) Doenças da mama. 42) Doenças sexualmente 
transmissíveis e SIDA. 43) Dor pélvica. 44) Endocrinopatia ginecológica. 45) Endometriose. 46) Ginecologia 
infanto-juvenil. 47) Infecções genitais. 48) Neoplasias genitais e doenças vulvogenitais. 49) Planejamento 



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUARIBA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

 

 REALIZAÇÃO Página 22 de 40 

familiar. 50) Reprodução humana. 51) Sangramento genital. 52) Sexologia. 53) Tensão pré-menstrual. 
54)Uroginecologia. 55) Violência sexual. 56) Obstetrícia geral. 57) Abortamento. 58) Amamentação. 59) 
Assistência ao parto. 60) Assistência pré-natal. 61) Diabete gestacional. 62) Diagnóstico de gestação. 63) Doença 
hipertensiva. 64) Fórcipe e cesariana. 65) Gemelaridade. 66) Gestação de alto risco. 67) Gestação ectópica. 68) 
Incompatibilidade sanguínea materno-fetal. 69) Indução doparto. 70) Infecções. 71) Intercorrências clínico-
cirúrgicas na gestação. 72) Medicina fetal. 73) Neoplasia trofoblástica. 74) Pósmaturidade.75) Prematuridade. 76) 
Puerpério. 77) Ruptura prematura de membranas. 78) Sangramento do terceiro trimestre. 79) Semiologia 
obstétrica. 80) Uso de drogas durante a gestação e a amamentação. 

 

Médico Urologista 
Medicina Geral: Hipertensão arterial sistêmica. Doenças endocrinológicas: doenças da tireóide. Diagnóstico e 

tratamento inicial das emergências diabéticas, Diabetes mellito. Hipoglicemia e insuficiência adrenal. Doença de 

Parkinson. Esclerose sistêmica. Hemorragia digestiva. Enterocolopatias. Colecistite aguda. Lesões agudas da 

mucosa gastroduodenal. Meningites. Septicemias. Doenças ósseas e do metabolismo ósseo: osteoporose. 

Diagnóstico e tratamento inicial da embolia de pulmão. Insuficiência respiratória aguda. Hemorragias 

digestivas. Doenças pulmonares obstrutivas. Doenças da pleura e mediastino. Neoplasia pulmonar. Doenças 

infecto-parasitárias, infecciosas. Obesidade e desnutrição. Doenças infectoparasitárias: S.I.D.A. e suas 

complicações. Tuberculose. DST. Dengue e verminose. Dermatologia: Lesões elementares da pele. Diagnóstico 

diferencial das dislipidemias 

O SUS e Municipalização: princípios, diretrizes e estrutura, Programas do SUS no atendimento aos pacientes e 

usuários. Conceitos de eficiência, eficácia e efetividade aplicados à Administração Pública, Sistema Único de 

Saúde: princípios básicos, limites, perspectivas, diretrizes e bases da implantação, Gestão de Sistema de Saúde, 

Organização da Atenção Básica no Sistema Único de Saúde. Preenchimento de Declaração de Óbito, Doenças de 

notificação compulsória no Estado de São Paulo. Código de Ética Médica. Lei Federal nº 10.216/2001, Lei nº 

8.080 de 19/09/90 ,  Lei nº 8. 142 de 28/12/90. 

Especialidade: -Anatomia do aparelho urinário; -Avaliação clínica da função renal -Deficiência erétil; -Doença 

de Peyronie; -Doenças sexualmente transmissíveis; - Escroto agudo, torção testicular e orquiepididimite; -

Exames complementares básicos em cirurgia; -Fimose, parafimose e balanite; -Hiperplasia benigna da próstata; -

Imaginologia urológica básica; -Incontinência urinária; - Infecções urinárias; -Malformações urinárias; -

Priapismo; -Risco cirúrgico, controle pré e pós-operatório; - Semiologia urológica; -Traumatismo urogenital; -

Tumores malignos da bexiga; -Tumores malignos do rim; - Urolitíase; - Importância clínica do exame simples de 

urina (EAS). Insuficiência renal aguda e crônica. Infecções urinárias. Nefrolitíase (uropatia obstrutiva). Exame 

urológico e técnicas diagnósticas; fisiopatologia da obstrução urinária e da bexiga neurogênica; infertilidade e 

função sexual masculina; infecções e inflamações do trato genital e urinário; litíase urinária; anomalias 

congênitas; trauma e tumores geniturinários; patologia cirúrgica da suprarrenal; hipertensão renovascular; 

insuficiência renal e transplante; cirurgias do trato urinário e genital. 

 
Médico Clínico Geral 
O SUS e Municipalização: princípios, diretrizes e estrutura, Programas do SUS no atendimento aos pacientes e 

usuários. Conceitos de eficiência, eficácia e efetividade aplicados à Administração Pública, Sistema Único de 

Saúde: princípios básicos, limites, perspectivas, diretrizes e bases da implantação, Gestão de Sistema de Saúde, 

Organização da Atenção Básica no Sistema Único de Saúde. Preenchimento de Declaração de Óbito, Doenças de 

notificação compulsória no Estado de São Paulo. Código de Ética Médica. Lei Federal nº 10.216/2001, Lei nº 

8.080 de 19/09/90 ,  Lei nº 8. 142 de 28/12/90. 

Noções Básicas de Urgência/Emergência na Prática Médica de Crianças e Adultos. - 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; A diabete e a obesidade em crianças e 

adultos; Estatuto do Idoso; A Saúde da Criança e do Adolescente; Doenças cardiovasculares: avaliação e 
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tratamento do paciente com doença cardiovascular. Insuficiência cardíaca. Cardiomiopatias. Doença arterial 

coronária. Arritmias. Doenças do miocárdio e pericárdio. Hipertensão arterial sistêmica. Doenças vasculares 

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

Doenças pulmonares: avaliação e tratamento do paciente com doença respiratória. Atendimento Pediátrico de 

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

Neoplasia pulmonar. Síndrome da apneia do sono e doenças pulmonares ambiental e ocupacional. Doenças 

renais: avaliação e tratamento do paciente com doença renal. Distúrbios eletrolíticos e defluidos. Doenças 

glomerular, vascular renal. Insuficiência renal aguda e crônica. Desordens não glomerulares. Doenças 

gastrointestinais: avaliação e tratamento das principais manifestações clínicas das doenças gastrointestinais. 

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

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

Icterícia. Hepatite aguda e crônica. Insuficiência hepática. Cirrose e suas complicações. Doenças da vesícula 

biliar e trato biliar. Neoplasias do fígado. Doenças infiltrativas e vascular. Doenças hematológicas: desordens da 

hemostasia (sangramento e trombose). Avaliação e tratamento das anemias. Avaliação da leucocitose e 

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

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

Doenças musculoesqueléticas e do tecido conectivo: avaliação e tratamento do paciente com doença reumática. 

Artrite reumatóide. Lúpus eritematoso sistêmico. Espondiloartropatias. Síndrome do anticorpo-fosfolípide. 

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

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

neurológicas/psiquiátricas: avaliação do paciente neurológico. Desordens da consciência. Demência e 

distúrbios de memória. Doenças cerebrovasculares. Cefaleias. Avaliação das síncopes. Miastenia gravis. Doença 

de Parkinson. Diagnóstico diferencial da síndrome convulsiva. Distúrbios ansiosos e depressão em crainças e 

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

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

Diagnóstico e tratamento inicial das emergências diabéticas. Anafilaxia e reações alérgicas agudas. Controle 

agudo da dor. Diagnóstico e tratamento inicial das síndromes coronárias agudas. Diagnóstico e tratamento 

inicial da embolia de pulmão. Insuficiência respiratória aguda. Hemorragias digestivas. Anestesia para 

realização de suturas e drenagem de abscessos. Principais problemas médicos relacionados aos idosos. 

Rastreamento de doenças cardiovasculares e do câncer. Prevenção do câncer. Exame periódico de saúde. 

Promoção da saúde: controle da obesidade, tabagismo e vacinação. Preenchimento de receitas médicas. 

Estrutura e Funcionamento das Unidades de Pronto Atendimento (UPA). 

 

TABELA B – ENSINO SUPERIOR 

CONTADOR  
ENFERMEIRO 

 
CONTADOR  

 LINGUA PORTUGUESA: Leitura e interpretação de texto. Gêneros e tipos textuais. Níveis de linguagem. As 

funções da linguagem: Coesão e coerência. Intertextualidade. FONOLOGIA: Conceitos básicos - Classificação 

dos fonemas - Sílabas - Encontros Vocálicos - Encontros Consonantais - Dígrafos - Divisão silábica. 

ORTOGRAFIA: Conceitos básicos - O Alfabeto - Orientações ortográficas. ACENTUAÇÃO: Conceitos básicos - 

Acentuação tóxica - Acentuação gráfica - Os acentos - Aspectos genéricos das regras de acentuação - As regras 

básicas - As regras especiais - Hiatos - Ditongos - Formas verbais seguidas de pronomes - Acentos diferenciais. 

MORFOLOGIA: Estrutura e Formação das palavras - Conceitos básicos - Processos de formação das palavras - 

Derivação e Composição - Prefixos - Sufixos - Tipos de Composição - Estudo dos Verbos Regulares e Irregulares 

- Classe de Palavras. SINTAXE: Termos Essenciais da Oração - Termos Integrantes da Oração - Termos 

Acessórios da Oração - Período composto e as orações coordenadas. Orações subordinadas.- Sintaxe de 

Concordância - Sintaxe de Regência - Sintaxe de Colocação - Significação das palavras. Regência nominal e 

verbal. Concordância nominal e verbal. Funções e Empregos das palavras "que" e "se" - Sinais de Pontuação. 

PROBLEMAS GERAIS DA LÍNGUA CULTA: O uso do hífen - O uso da Crase - Interpretação e análise de 
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Textos - Tipos de Comunicação: Descrição - Narração - Dissertação - Tipos de Discurso - Qualidades e defeitos 

de um texto - Coesão Textual. ESTILÍSTICA: Figuras de linguagem - Vícios de Linguagem. 

 

MATEMÁTICA 

Matemática: Conjuntos: linguagem básica, pertinência; inclusão; igualdade; reunião e interseção. Números 

naturais, inteiros, racionais e reais: adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação. Múltiplos e 

divisores, fatoração, máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum. Medidas: comprimento, área, volume, 

ângulo, tempo e massa. Proporções e Matemática Comercial: grandezas diretamente e inversamente 

proporcionais. Regra de três simples e composta. Porcentagem, juros e descontos simples. Cálculo Algébrico: 

identidades algébricas notáveis. Operações com expressões algébricas. Operações com polinômios. Equações e 

Inequações: equações do 1º e 2º graus. Interpretação de gráficos. Sistemas de equações de 1º e 2º graus. Análise 

Combinatória e Probabilidade: arranjos, combinações e permutações simples. Probabilidade de um evento. 

Progressões: progressões aritmética e geométrica. Geometrias Plana e Sólida: geometria plana: elementos 

primitivos. Retas perpendiculares e planas. Teorema de Tales. Relações métricas e trigonométricas em 

triângulos retângulos. Áreas de triângulos, paralelogramos, trapézios e discos. Áreas e volumes de prismas, 

pirâmides, cilindros, cones e esferas. Funções: operações com funções de 1º e 2º graus. Gráficos de funções de 1º 

e 2º graus. Máximo e mínimo da função de 2º grau. Funções logaritmo e exponencial. Trigonometria: funções 

trigonométricas. Identidades fundamentais. Aplicação da trigonometria ao cálculo de elementos de um 

triângulo. Raciocínio lógico. Raciocínio sequencial. Orientações espacial e temporal. Formação de conceitos. 

Discriminação de elementos. Compreensão do processo lógico que, a partir de um conjunto de hipóteses, 

conduz, de forma válida, a conclusões determinadas. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Matemática Financeira: juros simples e capitalização (conceitos , capital e taxa de juros, cálculos, montante e 

valor atual, método hamburguês), capitalização composta (montante e valor atual para pagamento único, 

equivalência de taxas), descontos (conceitos, descontos simples -bancário ou comercial , valor atual comercial, 

desconto composto, análise comparativa entre juros simples, juros compostos e descontos simples), juros 

compostos (conceito, taxas equivalentes - taxas nominais, taxa de juros efetiva, taxa real e taxa aparente), 

sistemas de amortização (sistema francês de amortização -tabela price, sistema de amortização constante e 

sistema de amortização misto), séries de pagamento (noções sobre fluxo de caixa, séries de pagamentos, termos 

postecipados fator de acumulação de capital, fator de formação de capital, fator de valor atual, fator de 

recuperação de capital e termos antecipados -fator de acumulação de capital, fator de formação de capital, fator 

de valor atual, fator de recuperação de capital). Contabilidade Geral: Patrimônio: componentes patrimoniais 

(ativo, passivo e patrimônio líquido) atos contábeis e respectivas variações patrimoniais. Contas patrimoniais e 

de resultado. Apuração de resultados. Plano de contas. Funções e estrutura das contas. Análise econômico-

financeira. Indicadores de liquidez. Indicadores de rentabilidade. Indicadores de lucratividade. Análise vertical 

e horizontal. Efeitos inflacionários sobre o patrimônio das empresas. Avaliação e contabilização de itens 

patrimoniais e de resultado de investimentos societários no país. Destinação de resultado. Custos para avaliação 

de estoques. Custos para tomada de decisões. Sistemas de custos e informações gerenciais. Estudo da relação 

custo versus volume versus lucro. Elaboração de demonstrações contábeis pela legislação societária, pelos 

princípios fundamentais da contabilidade e pronunciamentos contábeis do Comitê de Pronunciamentos 

Contábeis (CPC). Demonstração dos fluxos de caixa (métodos direto e indireto). – INTERPRETAÇÃO E 

ANÁLISE DE BALANÇOS DE EMPRESAS = Índices financeiros: Índice de liquidez geral; Índice de Liquidez 

Corrente; Índice de Liquidez Seca; Índice de Liquidez Imediata; Índices de estrutura ou endividamento: Índice 

de Participação do Capital de Terceiros (Endividamento ); Índice de Composição do Endividamento; Índice de 

Endividamento Geral; Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido ( ou do Capital próprio ); Índice de 

Imobilizado dos Recursos não Circulantes Legislação: Balanço patrimonial. Conceito, - Estrutura do ativo e do 

passivo. Demonstração do resultado do exercício. Demonstração do valor adicionado. Fusão, cisão e 

incorporação de empresas. Consolidação de demonstrações contábeis. Tributos recuperáveis. Controle de 

estoques: PEPS, UEPS e média ponderada móvel. Contabilidade Governamental: Princípios de contabilidade 

sob a perspectiva do setor público. Sistema de Contabilidade Federal. Conceituação, objeto e campo de 

aplicação. Patrimônio, variações e sistemas contábeis. Transações no setor público. Registro contábil. 
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Demonstrações contábeis segundo a lei nº 4.320/1964. Despesa pública: conceito, etapas, estágios e categorias 

econômicas. Receita pública: conceito, etapas, estágios e categorias econômicas. Execução orçamentária e 

financeira. Sistema de informações de custos no setor público. Plano de contas aplicado ao setor público. 

Regime Contábil. Conta Única do Tesouro Nacional. Sistema Integrado de Administração Financeira: conceitos 

básicos, objetivos, características, instrumentos de segurança e principais documentos de entrada. Suprimento 

de Fundos, Lei federal nº 4320/1964, Lei Complementar nº 101/2000, Lei Responsabilidade Fiscal; Lei Federal nº 

8666/1993 e Alterações. 

 

ENFERMEIRO 

LINGUA PORTUGUESA: Leitura e interpretação de texto. Gêneros e tipos textuais. Níveis de linguagem. As 

funções da linguagem: Coesão e coerência. Intertextualidade. FONOLOGIA: Conceitos básicos - Classificação 

dos fonemas - Sílabas - Encontros Vocálicos - Encontros Consonantais - Dígrafos - Divisão silábica. 

ORTOGRAFIA: Conceitos básicos - O Alfabeto - Orientações ortográficas. ACENTUAÇÃO: Conceitos básicos - 

Acentuação tóxica - Acentuação gráfica - Os acentos - Aspectos genéricos das regras de acentuação - As regras 

básicas - As regras especiais - Hiatos - Ditongos - Formas verbais seguidas de pronomes - Acentos diferenciais. 

MORFOLOGIA: Estrutura e Formação das palavras - Conceitos básicos - Processos de formação das palavras - 

Derivação e Composição - Prefixos - Sufixos - Tipos de Composição - Estudo dos Verbos Regulares e Irregulares 

- Classe de Palavras. SINTAXE: Termos Essenciais da Oração - Termos Integrantes da Oração - Termos 

Acessórios da Oração - Período composto e as orações coordenadas. Orações subordinadas.- Sintaxe de 

Concordância - Sintaxe de Regência - Sintaxe de Colocação - Significação das palavras. Regência nominal e 

verbal. Concordância nominal e verbal. Funções e Empregos das palavras "que" e "se" - Sinais de Pontuação. 

PROBLEMAS GERAIS DA LÍNGUA CULTA: O uso do hífen - O uso da Crase - Interpretação e análise de 

Textos - Tipos de Comunicação: Descrição - Narração - Dissertação - Tipos de Discurso - Qualidades e defeitos 

de um texto - Coesão Textual. ESTILÍSTICA: Figuras de linguagem - Vícios de Linguagem. 

 

MATEMÁTICA: Conjuntos: linguagem básica, pertinência; inclusão; igualdade; reunião e interseção. Números 

naturais, inteiros, racionais e reais: adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação. Múltiplos e 

divisores, fatoração, máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum. Medidas: comprimento, área, volume, 

ângulo, tempo e massa. Proporções e Matemática Comercial: grandezas diretamente e inversamente 

proporcionais. Regra de três simples e composta. Porcentagem, juros e descontos simples. Cálculo Algébrico: 

identidades algébricas notáveis. Operações com expressões algébricas. Operações com polinômios. Equações e 

Inequações: equações do 1º e 2º graus. Interpretação de gráficos. Sistemas de equações de 1º e 2º graus. Análise 

Combinatória e Probabilidade: arranjos, combinações e permutações simples. Probabilidade de um evento. 

Progressões: progressões aritmética e geométrica. Geometrias Plana e Sólida: geometria plana: elementos 

primitivos. Retas perpendiculares e planas. Teorema de Tales. Relações métricas e trigonométricas em 

triângulos retângulos. Áreas de triângulos, paralelogramos, trapézios e discos. Áreas e volumes de prismas, 

pirâmides, cilindros, cones e esferas. Funções: operações com funções de 1º e 2º graus. Gráficos de funções de 1º 

e 2º graus. Máximo e mínimo da função de 2º grau. Funções logaritmo e exponencial. Trigonometria: funções 

trigonométricas. Identidades fundamentais. Aplicação da trigonometria ao cálculo de elementos de um 

triângulo. Raciocínio lógico. Raciocínio sequencial. Orientações espacial e temporal. Formação de conceitos. 

Discriminação de elementos. Compreensão do processo lógico que, a partir de um conjunto de hipóteses, 

conduz, de forma válida, a conclusões determinadas. 

CONHECIMENTOS ESPECÍPIFICOS: Farmacologia: Farmacocinética - Absorção, distribuição e Eliminação 

das Drogas; Farmacodinâmica - Mecanismo de Ação das Drogas que atuam em diversos Órgãos e Sistemas; 

Classificação dos medicamentos; Toxicologia; Interações medicamentosas. Farmácia Clínica e Atenção 

Farmacêutica: Conceitos Gerais; uso Racional de Medicamentos; Intervenção Farmacêutica e otimização da 

farmacoterapia; Aspectos de biossegurança em farmácias; Farmacoepidemiologia e Farmacovigilãncia; Estudos 

de utilização de medicamentos; Farmacoterapia baseada em evidências. Seleção de Medicamentos: Conceitos 

Gerais; Farmacoeconomia; Padronização de Medicamentos; Guias farmacoterapêuticos, Serviços e Centros de 

Informações de Medicamentos; Comissões de Farmácia e Terapêutica. Medicamentos Sujeitos a Controle 

Especial: Controle de Psicotrópicos, entorpecentes e antirretrovirais (Legislação e Dispensação); Portaria 344/98 
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e suas atualizações; Medicamentos de referência, similares e genéricos. Farmacotécnica e Tecnologia 

Farmacêutica: Manipulação de Fórmulas Magistrais e Oficinais; Boas Práticas de Fabricação de Produtos 

Farmacêuticos; Farmacotécnica de Produtos Estéreis: Reconstituição, Diluição, Fracionamento e Estabilidade de 

Produtos Injetáveis; Preparo de Soluções Parenterais e Outras Formulações de Grande volume; Cálculos em 

farmácia; Noções Básicas de Filtração, Destilação e Esterilização; Administração de medicamentos. Assepsia. 

Assistência de Enfermagem em Clinica Médico-Cirurgião. Assistência de Enfermagem em Ginecologia e 

Obstetrícia. Assistência de Enfermagem em Pediatria. Assistência Domiciliar. Enfermagem em Psiquiatria. 

Dimensões de saúde e doença mental; Classificação dos distúrbios mentais, tratamento de doenças mentais e 

Assistência de Enfermagem. Epidemiologia, Imunização, saúde da mulher, doenças sexualmente transmissíveis, 

doenças crônico-degenerativas e neoplásica, visita domiciliar, consulta de Enfermagem e educação em saúde. 

Enfermagem Materna Infantil. Afecções do aparelho cardiovascular. O recém-nascido patológico e/ou 

prematuro. Afecções do aparelho genito urinário; afecções gastrointestinal; afecções oculares e auditivas. 

Distúrbios hematológicos; distúrbios metabólicos; Problemas neurológicos e Problemas ontológicos. 

Metodologia da Assistência de Enfermagem. Métodos de desinfecção, esterilização e limpeza. Nutrição e 

Hidratação. Modelos de atenção à saúde, em especial o Programa de Saúde da Família. Princípios básicos 

aplicados a pratica da enfermagem. Controle de Qualidade: Controle de Qualidade de Matérias-primas e 

Produtos Farmacêuticos - Métodos físicos, químicos, físico-químicos, biológicos e microbiológicos; garantia de 

Qualidade em Farmácia Hospitalar. Processo e diagnostico em Enfermagem (Sistematização da Assistência de 

Enfermagem). Fundamentos de Enfermagem (Conhecimentos/Princípios que fundamentam as técnicas e os 

procedimentos de Enfermagem). Ética - Legislação Aplicada a Enfermagem. Lei n.º 8.967, de 28/12/94 e 

Decreto n.º 94.406, de 08/06/87, que dispõem sobre a Lei do Exercício Profissional. Resolução. COFEN-159. 

Regulação Térmica. Saúde e Sociedade. Técnicas de curativos. Vigilância, Lei Federal 8080/90 e Lei 8142/90. 

Legislação Sanitária aplicada à Farmácia. A organização Jurídica da profissão Farmacêutica. Histórico da 

profissão farmacêutica no Brasil e no mundo. Conceitos básicos em Ciências Farmacêuticas. Política de 

Medicamentos. História da Saúde Pública no Brasil. O SUS. Epidemiologia: Determinações Sociais do Processo 

Saúde/Doença e Aspectos Epidemiológicos. Indicadores de Saúde Gerais e Específicos. Doenças de Notificação 

Compulsória. Gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. Noções de controle de infecção hospitalar. 

Licitação e Aquisição de Produtos Farmacêuticos: Administração de Farmácia dispensação, aviamento de 

receitas, controle de estoque de medicamentos, normas, rotinas e recursos humanos; Boas práticas de 

armazenamento e estocagem de medicamentos; Organização de Almoxarifados e Condições adequadas de 

Armazenamento; Controle e planejamento de Estoque de Medicamentos e Materiais de Consumo; Consumo 

Médio Mensal, Ponto de Requisição, Estoque Mínimo e Estoque Máximo Curvas ABC/XYZ; Sistemas de 

Distribuição e Dispensação de Medicamentos. 

 

NÍVEL MEDIO 

AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 
AGENTE DE FISCALIZAÇÃO 
AUXILIAR DE SEÇÃO 
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 
FISCAL DE TRIBUTOS E RENDA 
INSPETOR DE ALUNOS 
TÉCNICO DE FARMÁCIA 
VIGIA PATRIMONIAL 
 
AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 
LINGUA PORTUGUESA: Leitura e interpretação de texto. Gêneros e tipos textuais. Níveis de linguagem. As 

funções da linguagem: Coesão e coerência. Intertextualidade. FONOLOGIA: Conceitos básicos - Classificação 

dos fonemas - Sílabas - Encontros Vocálicos - Encontros Consonantais - Dígrafos - Divisão silábica. 

ORTOGRAFIA: Conceitos básicos - O Alfabeto - Orientações ortográficas. ACENTUAÇÃO: Conceitos básicos - 

Acentuação tóxica - Acentuação gráfica - Os acentos - Aspectos genéricos das regras de acentuação - As regras 

básicas - As regras especiais - Hiatos - Ditongos - Formas verbais seguidas de pronomes - Acentos diferenciais. 

MORFOLOGIA: Estrutura e Formação das palavras - Conceitos básicos - Processos de formação das palavras - 

Derivação e Composição - Prefixos - Sufixos - Tipos de Composição - Estudo dos Verbos Regulares e Irregulares 

/fiscalização
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- Classe de Palavras. SINTAXE: Termos Essenciais da Oração - Termos Integrantes da Oração - Termos 

Acessórios da Oração - Período composto e as orações coordenadas. Orações subordinadas.- Sintaxe de 

Concordância - Sintaxe de Regência - Sintaxe de Colocação - Significação das palavras. Regência nominal e 

verbal. Concordância nominal e verbal. Funções e Empregos das palavras "que" e "se" - Sinais de Pontuação. 

PROBLEMAS GERAIS DA LÍNGUA CULTA: O uso do hífen - O uso da Crase - Interpretação e análise de 

Textos - Tipos de Comunicação: Descrição - Narração - Dissertação - Tipos de Discurso - Qualidades e defeitos 

de um texto - Coesão Textual. ESTILÍSTICA: Figuras de linguagem - Vícios de Linguagem. 

MATEMÁTICA: Conjunto de números: naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais, operações, 

expressões (cálculo), problemas, raiz quadrada; MDC e MMC - cálculo - problemas; Porcentagem; 

Juros Simples; Regras de três simples e composta; Sistema de medidas: comprimento, superfície, 

massa, capacidade, tempo, volume; Sistema Monetário Nacional (Real); Equações: 1° e 2° graus; 

Inequações do 1° grau; Expressões Algébricas; Fração Algébrica. Números e álgebra: números reais; 

números complexos; sistemas lineares; matrizes e determinantes; progressão aritmética; progressão 

geométrica. Polinômios. Equações e inequações. Exponenciais, logarítmicas e modulares. Grandezas e 

medidas: medidas de área; medidas de volume; medidas de energia; trigonometria. Funções: função 

afim; função quadrática; função polinomial; função exponencial; função logarítmica; função 

trigonométrica; função modular. Geometrias: geometria plana; geometria espacial. Tratamento da 

informação: análise combinatória; estudo das probabilidades; estatística; matemática financeira. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Princípios e diretrizes do Sistema único de Saúde: Lei nº 8080/90 – Sistema Único de Saúde – Lei Orgânica da 
Saúde; Lei nº 8.142/90 – Controle Social e Financiamento do SUS; Processo saúde-doença e seus 
determinantes/condicionantes, 3. Promoção da saúde: conceitos e estratégias, Prevenção e promoção da Saúde: 
Visita Domiciliar - Saúde e comunidade, Vacinação: crianças e adultos, Avaliação das áreas de risco ambiental e 
sanitário, Conceitos de eficácia e eficiência e efetividade em saúde coletiva, Estratégia de avaliações em saúde: 
conceitos, tipos instrumentos e técnicas, Noções básicas de epidemiologia, meio ambiente e saneamento, Noções 
básicas de doenças como Leishmaniose Viceral e Tegumentar, Dengue, Malária, Esquistossomose, dentre 
outras, Saneamento Básico e Risco Ambiental, Coleta seletiva do lixo, Riscos ambientais: contaminantes 
(produtos químicos). 
 
 

 
AGENTE DE FISCALIZAÇÃO 
LINGUA PORTUGUESA: Leitura e interpretação de texto. Gêneros e tipos textuais. Níveis de linguagem. As 

funções da linguagem: Coesão e coerência. Intertextualidade. FONOLOGIA: Conceitos básicos - Classificação 

dos fonemas - Sílabas - Encontros Vocálicos - Encontros Consonantais - Dígrafos - Divisão silábica. 

ORTOGRAFIA: Conceitos básicos - O Alfabeto - Orientações ortográficas. ACENTUAÇÃO: Conceitos básicos - 

Acentuação tóxica - Acentuação gráfica - Os acentos - Aspectos genéricos das regras de acentuação - As regras 

básicas - As regras especiais - Hiatos - Ditongos - Formas verbais seguidas de pronomes - Acentos diferenciais. 

MORFOLOGIA: Estrutura e Formação das palavras - Conceitos básicos - Processos de formação das palavras - 

Derivação e Composição - Prefixos - Sufixos - Tipos de Composição - Estudo dos Verbos Regulares e Irregulares 

- Classe de Palavras. SINTAXE: Termos Essenciais da Oração - Termos Integrantes da Oração - Termos 

Acessórios da Oração - Período composto e as orações coordenadas. Orações subordinadas.- Sintaxe de 

Concordância - Sintaxe de Regência - Sintaxe de Colocação - Significação das palavras. Regência nominal e 

verbal. Concordância nominal e verbal. Funções e Empregos das palavras "que" e "se" - Sinais de Pontuação. 

PROBLEMAS GERAIS DA LÍNGUA CULTA: O uso do hífen - O uso da Crase - Interpretação e análise de 

Textos - Tipos de Comunicação: Descrição - Narração - Dissertação - Tipos de Discurso - Qualidades e defeitos 

de um texto - Coesão Textual. ESTILÍSTICA: Figuras de linguagem - Vícios de Linguagem. 

MATEMÁTICA: Conjunto de números: naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais, operações, 

expressões (cálculo), problemas, raiz quadrada; MDC e MMC - cálculo - problemas; Porcentagem; 

Juros Simples; Regras de três simples e composta; Sistema de medidas: comprimento, superfície, 

massa, capacidade, tempo, volume; Sistema Monetário Nacional (Real); Equações: 1° e 2° graus; 

/fiscalização
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Inequações do 1° grau; Expressões Algébricas; Fração Algébrica. Números e álgebra: números reais; 

números complexos; sistemas lineares; matrizes e determinantes; progressão aritmética; progressão 

geométrica. Polinômios. Equações e inequações. Exponenciais, logarítmicas e modulares. Grandezas e 

medidas: medidas de área; medidas de volume; medidas de energia; trigonometria. Funções: função 

afim; função quadrática; função polinomial; função exponencial; função logarítmica; função 

trigonométrica; função modular. Geometrias: geometria plana; geometria espacial. Tratamento da 

informação: análise combinatória; estudo das probabilidades; estatística; matemática financeira. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Noções básicas de Licitação (objetivo básico e modalidades de 
licitação), identificação de áreas de riscos, noções básicas sobre projetos de edificações, sistemas 
estruturais, instalações prediais, legislação ambiental, legislação sobre patrimônio histórico, 
municipal federal e estadual. Ética profissional. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL 1. Lei Orgânica do 
Município de Guariba e suas alterações; Lei 1.950 – Código de Obras. 
 
 
 
 
 

 
AUXILIAR DE SEÇÃO 
LINGUA PORTUGUESA: Leitura e interpretação de texto. Gêneros e tipos textuais. Níveis de linguagem. As 
funções da linguagem: Coesão e coerência. Intertextualidade. FONOLOGIA: Conceitos básicos - Classificação 
dos fonemas - Sílabas - Encontros Vocálicos - Encontros Consonantais - Dígrafos - Divisão silábica. 
ORTOGRAFIA: Conceitos básicos - O Alfabeto - Orientações ortográficas. ACENTUAÇÃO: Conceitos básicos - 
Acentuação tóxica - Acentuação gráfica - Os acentos - Aspectos genéricos das regras de acentuação - As regras 
básicas - As regras especiais - Hiatos - Ditongos - Formas verbais seguidas de pronomes - Acentos diferenciais. 
MORFOLOGIA: Estrutura e Formação das palavras - Conceitos básicos - Processos de formação das palavras - 
Derivação e Composição - Prefixos - Sufixos - Tipos de Composição - Estudo dos Verbos Regulares e Irregulares 
- Classe de Palavras. SINTAXE: Termos Essenciais da Oração - Termos Integrantes da Oração - Termos 
Acessórios da Oração - Período composto e as orações coordenadas. Orações subordinadas.- Sintaxe de 
Concordância - Sintaxe de Regência - Sintaxe de Colocação - Significação das palavras. Regência nominal e 
verbal. Concordância nominal e verbal. Funções e Empregos das palavras "que" e "se" - Sinais de Pontuação. 
PROBLEMAS GERAIS DA LÍNGUA CULTA: O uso do hífen - O uso da Crase - Interpretação e análise de 
Textos - Tipos de Comunicação: Descrição - Narração - Dissertação - Tipos de Discurso - Qualidades e defeitos 
de um texto - Coesão Textual. ESTILÍSTICA: Figuras de linguagem - Vícios de Linguagem. 
 

MATEMÁTICA: Conjunto de números: naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais, operações, expressões 
(cálculo), problemas, raiz quadrada; MDC e MMC - cálculo - problemas; Porcentagem; Juros Simples; Regras de 
três simples e composta; Sistema de medidas: comprimento, superfície, massa, capacidade, tempo, volume; 
Sistema Monetário Nacional (Real); Equações: 1° e 2° graus; Inequações do 1° grau; Expressões Algébricas; 
Fração Algébrica. Números e álgebra: números reais; números complexos; sistemas lineares; matrizes e 
determinantes; progressão aritmética; progressão geométrica. Polinômios. Equações e inequações. Exponenciais, 
logarítmicas e modulares. Grandezas e medidas: medidas de área; medidas de volume; medidas de energia; 
trigonometria. Funções: função afim; função quadrática; função polinomial; função exponencial; função 
logarítmica; função trigonométrica; função modular. Geometrias: geometria plana; geometria espacial. 
Tratamento da informação: análise combinatória; estudo das probabilidades; estatística; matemática financeira. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS : Serviços e rotinas de protocolo, expedição e arquivo; classificação de 
documentos e correspondências; correspondência oficial; processos administrativos: formação, autuação e 
tramitação; gestão de material e controle de estoques e almoxarifado; organização administrativa dos serviços 
da Prefeitura: finalidades dos órgãos; qualidade no atendimento ao público; a imagem da instituição, a imagem 
profissional, sigilo e postura; noções de microinformática; conhecimento e domínio do uso de ferramentas 
básicas de software para microcomputador e aplicativos para elaboração de textos, planilhas eletrônicas e banco 
de dados. Noções de serviços administrativos e municipais; Competências dos poderes legislativo, executivo e 
judiciário; Organização e racionalidade; Estruturas administrativas e organizacionais: organograma, 
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fluxograma; Higiene e segurança do trabalho; Estrutura Administrativa Municipal. INFORMÁTICA: Word 
2007, Excel 2007, Windows XP, PowerPoint 2007; Interface Windows; Atalhos do Windows, Atalhos do Office; 
Extensão de arquivos do Office; Procedimentos para execução de tarefas no Windows XP, Word 2007 e Excel 
2007; Recursos de escrita para o Word 2007; Formatação de arquivos em Word 2007 e Excel 2007; Criação de 
Apresentações utilizando o PowerPoint 2007. Área de Trabalho do PowerPoint 2007; Inserção de figuras, textos 
e vídeos; Utilização de temas para apresentação no PowerPoint 2007; Tratamento de figuras no PowerPoint 
2007. 

 
 
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 
LINGUA PORTUGUESA: Leitura e interpretação de texto. Gêneros e tipos textuais. Níveis de linguagem. As 

funções da linguagem: Coesão e coerência. Intertextualidade. FONOLOGIA: Conceitos básicos - Classificação 

dos fonemas - Sílabas - Encontros Vocálicos - Encontros Consonantais - Dígrafos - Divisão silábica. 

ORTOGRAFIA: Conceitos básicos - O Alfabeto - Orientações ortográficas. ACENTUAÇÃO: Conceitos básicos - 

Acentuação tóxica - Acentuação gráfica - Os acentos - Aspectos genéricos das regras de acentuação - As regras 

básicas - As regras especiais - Hiatos - Ditongos - Formas verbais seguidas de pronomes - Acentos diferenciais. 

MORFOLOGIA: Estrutura e Formação das palavras - Conceitos básicos - Processos de formação das palavras - 

Derivação e Composição - Prefixos - Sufixos - Tipos de Composição - Estudo dos Verbos Regulares e Irregulares 

- Classe de Palavras. SINTAXE: Termos Essenciais da Oração - Termos Integrantes da Oração - Termos 

Acessórios da Oração - Período composto e as orações coordenadas. Orações subordinadas.- Sintaxe de 

Concordância - Sintaxe de Regência - Sintaxe de Colocação - Significação das palavras. Regência nominal e 

verbal. Concordância nominal e verbal. Funções e Empregos das palavras "que" e "se" - Sinais de Pontuação. 

PROBLEMAS GERAIS DA LÍNGUA CULTA: O uso do hífen - O uso da Crase - Interpretação e análise de 

Textos - Tipos de Comunicação: Descrição - Narração - Dissertação - Tipos de Discurso - Qualidades e defeitos 

de um texto - Coesão Textual. ESTILÍSTICA: Figuras de linguagem - Vícios de Linguagem. 

MATEMÁTICA: Conjunto de números: naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais, operações, expressões 

(cálculo), problemas, raiz quadrada; MDC e MMC - cálculo - problemas; Porcentagem; Juros Simples; Regras de 

três simples e composta; Sistema de medidas: comprimento, superfície, massa, capacidade, tempo, volume; 

Sistema Monetário Nacional (Real); Equações: 1° e 2° graus; Inequações do 1° grau; Expressões Algébricas; 

Fração Algébrica. Números e álgebra: números reais; números complexos; sistemas lineares; matrizes e 

determinantes; progressão aritmética; progressão geométrica. Polinômios. Equações e inequações. Exponenciais, 

logarítmicas e modulares. Grandezas e medidas: medidas de área; medidas de volume; medidas de energia; 

trigonometria. Funções: função afim; função quadrática; função polinomial; função exponencial; função 

logarítmica; função trigonométrica; função modular. Geometrias: geometria plana; geometria espacial. 

Tratamento da informação: análise combinatória; estudo das probabilidades; estatística; matemática financeira. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS : 
1) Atenção básica, sistema único de saúde e saúde bucal. 2) Estratégias e ações de educação e promoção da 
saúde. 3) Vigilância e prioridades em saúde bucal. 4) Humanização da assistência à saúde. 5) Conhecimentos 
sobre saúde bucal: conceitos, ações, promoção, responsabilidades e políticas nacionais. 6) Biossegurança em 
odontologia. 7) Anatomia bucal, periodontal e dentária. 8) Notação dentária. 9) Doenças infectocontagiosas e 
principais doenças bucais, periodontais e dentárias: prevenção, causas, tratamento e controle. 10) Cuidados 
odontológicos: pré, trans e pós-atendimento clínico; relacionados às várias fases do ciclo vital (criança, 
adolescente, adulto, idoso); pós-cirúrgicos e remoção de sutura. 11) Materiais, medicamentos, agentes químicos, 
equipamentos, aparelhos e instrumental odontológico: características, preparo, manipulação, 
acondicionamento, transporte, uso e descarte. 12) Fluorterapia. 13) Radiologia: técnicas de tomadas 
radiográficas de uso odontológico; medidas de conservação do aparelho de rx, medidas de proteção ao usuário 
e operador, técnicas radiográficas intrabucais clássicas e suas variações.  14) Urgências e emergências em saúde 
bucal. 15) Rotinas auxiliares de odontologia. 16) Organização do consultório odontológico e atendimento aos 
pacientes. 17) aspectos éticos e legais em odontologia. 18) Ergonomia aplicada à odontologia. 19) 
Conhecimentos básicos das estruturas anatômicas da cabeça e pescoço, tecidos moles da cavidade bucal e 
demais componentes do aparelho estomatognático. 20) Reconhecimento da dentição permanente e temporária 
através da representação gráfica e numérica. 21) Características gerais e idade de irrupção dentária. Morfologia 
da dentição. 22) Meios de proteção de infecção na prática odontológica. 23) Meios de contaminação de hepatite, 
Aids, tuberculose, sífilis e herpes. Formação e colonização da placa bacteriana.24) Higiene bucal: importância, 
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definição e técnicas. 25) Uso de fluoretos como medicamento em suas variadas formas e toxicologia. 26) 
Técnicas de afiação do instrumental periodontal. 27) Técnicas de isolamento do campo operatório. 28) Técnicas 
de aplicação de materiais restauradores. 29) Técnicas de testes de vitalidade pulpar. 30) Conceitos de promoção 
de saúde. Elaboração e aplicação de programas educativos em saúde bucal. Conhecimento do funcionamento e 
manutenção do equipamento odontológico. Reconhecimento e aplicação dos instrumentos odontológicos 

 
 
FISCAL DE TRIBUTOS E RENDA 
LINGUA PORTUGUESA: Leitura e interpretação de texto. Gêneros e tipos textuais. Níveis de linguagem. As 

funções da linguagem: Coesão e coerência. Intertextualidade. FONOLOGIA: Conceitos básicos - Classificação 

dos fonemas - Sílabas - Encontros Vocálicos - Encontros Consonantais - Dígrafos - Divisão silábica. 

ORTOGRAFIA: Conceitos básicos - O Alfabeto - Orientações ortográficas. ACENTUAÇÃO: Conceitos básicos - 

Acentuação tóxica - Acentuação gráfica - Os acentos - Aspectos genéricos das regras de acentuação - As regras 

básicas - As regras especiais - Hiatos - Ditongos - Formas verbais seguidas de pronomes - Acentos diferenciais. 

MORFOLOGIA: Estrutura e Formação das palavras - Conceitos básicos - Processos de formação das palavras - 

Derivação e Composição - Prefixos - Sufixos - Tipos de Composição - Estudo dos Verbos Regulares e Irregulares 

- Classe de Palavras. SINTAXE: Termos Essenciais da Oração - Termos Integrantes da Oração - Termos 

Acessórios da Oração - Período composto e as orações coordenadas. Orações subordinadas.- Sintaxe de 

Concordância - Sintaxe de Regência - Sintaxe de Colocação - Significação das palavras. Regência nominal e 

verbal. Concordância nominal e verbal. Funções e Empregos das palavras "que" e "se" - Sinais de Pontuação. 

PROBLEMAS GERAIS DA LÍNGUA CULTA: O uso do hífen - O uso da Crase - Interpretação e análise de 

Textos - Tipos de Comunicação: Descrição - Narração - Dissertação - Tipos de Discurso - Qualidades e defeitos 

de um texto - Coesão Textual. ESTILÍSTICA: Figuras de linguagem - Vícios de Linguagem. 

MATEMÁTICA: Conjunto de números: naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais, operações, expressões 

(cálculo), problemas, raiz quadrada; MDC e MMC - cálculo - problemas; Porcentagem; Juros Simples; Regras de 

três simples e composta; Sistema de medidas: comprimento, superfície, massa, capacidade, tempo, volume; 

Sistema Monetário Nacional (Real); Equações: 1° e 2° graus; Inequações do 1° grau; Expressões Algébricas; 

Fração Algébrica. Números e álgebra: números reais; números complexos; sistemas lineares; matrizes e 

determinantes; progressão aritmética; progressão geométrica. Polinômios. Equações e inequações. Exponenciais, 

logarítmicas e modulares. Grandezas e medidas: medidas de área; medidas de volume; medidas de energia; 

trigonometria. Funções: função afim; função quadrática; função polinomial; função exponencial; função 

logarítmica; função trigonométrica; função modular. Geometrias: geometria plana; geometria espacial. 

Tratamento da informação: análise combinatória; estudo das probabilidades; estatística; matemática financeira. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS : 

1. Competência Tributária; 2. Sistema Tributário; 3. Princípios tributários constitucionais; 4. Norma 
Tributária – classificação dos impostos; 5. Obrigação Tributária - espécies; fato gerador; sujeitos; 
solidariedade; responsabilidade; imunidade e isenção; 6. Pagamento e repetição do indébito 
tributário; 7. Decadência e prescrição tributária; 8. Espécies de tributos; 9. Tributos federais, estaduais 
e municipais; 10. Execução Fiscal. Noções básicas de Licitação (objetivo básico e modalidades de 
licitação); 11. Ética profissional; 12. Código Tributário Municipal. Código de Posturas; 13. 
Consolidação das Leis Trabalhista; 14. Lei de Responsabilidade Fiscal; 15. Lei Federal nº 8666/1993 e 
Alterações; 16. Contabilidade Geral: Patrimônio: componentes patrimoniais (ativo, passivo e 
patrimônio líquido), atos contábeis e respectivas variações patrimoniais; 17. Contas patrimoniais e de 
resultado. Apuração de resultados. Plano de contas. Funções e estrutura das contas; 18. Análise 
econômico-financeira. Indicadores de liquidez; 19. Indicadores de rentabilidade. Indicadores de 
lucratividade. Análise vertical e horizontal; 20; Efeitos inflacionários sobre o patrimônio das 
empresas; 21. Avaliação e contabilização de itens patrimoniais e de resultado de investimentos 
societários no país. Destinação de resultado; 22. Custos para avaliação de estoques. Custos para 
tomada de decisões; 23. Noções básicas de Licitação (objetivo básico e modalidades de licitação), 24. 
Noções de Informática: Word 2007, Excel 2007, Windows XP, PowerPoint 2007; Interface Windows; Atalhos do 
Windows, Atalhos do Office; Extensão de arquivos do Office; Procedimentos para execução de tarefas no 
Windows XP, Word 2007 e Excel 2007; Recursos de escrita para o Word 2007; Formatação de arquivos em Word 
2007 e Excel 2007; Criação de Apresentações utilizando o PowerPoint 2007. Área de Trabalho do PowerPoint 
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2007; Inserção de figuras, textos e vídeos; Utilização de temas para apresentação no PowerPoint 2007; 
Tratamento de figuras no PowerPoint 2007. 

 
INSPETOR DE ALUNOS 

LINGUA PORTUGUESA: Leitura e interpretação de texto. Gêneros e tipos textuais. Níveis de linguagem. As 

funções da linguagem: Coesão e coerência. Intertextualidade. FONOLOGIA: Conceitos básicos - Classificação 

dos fonemas - Sílabas - Encontros Vocálicos - Encontros Consonantais - Dígrafos - Divisão silábica. 

ORTOGRAFIA: Conceitos básicos - O Alfabeto - Orientações ortográficas. ACENTUAÇÃO: Conceitos básicos - 

Acentuação tóxica - Acentuação gráfica - Os acentos - Aspectos genéricos das regras de acentuação - As regras 

básicas - As regras especiais - Hiatos - Ditongos - Formas verbais seguidas de pronomes - Acentos diferenciais. 

MORFOLOGIA: Estrutura e Formação das palavras - Conceitos básicos - Processos de formação das palavras - 

Derivação e Composição - Prefixos - Sufixos - Tipos de Composição - Estudo dos Verbos Regulares e Irregulares 

- Classe de Palavras. SINTAXE: Termos Essenciais da Oração - Termos Integrantes da Oração - Termos 

Acessórios da Oração - Período composto e as orações coordenadas. Orações subordinadas.- Sintaxe de 

Concordância - Sintaxe de Regência - Sintaxe de Colocação - Significação das palavras. Regência nominal e 

verbal. Concordância nominal e verbal. Funções e Empregos das palavras "que" e "se" - Sinais de Pontuação. 

PROBLEMAS GERAIS DA LÍNGUA CULTA: O uso do hífen - O uso da Crase - Interpretação e análise de 

Textos - Tipos de Comunicação: Descrição - Narração - Dissertação - Tipos de Discurso - Qualidades e defeitos 

de um texto - Coesão Textual. ESTILÍSTICA: Figuras de linguagem - Vícios de Linguagem. 

MATEMÁTICA: Conjunto de números: naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais, operações, expressões 

(cálculo), problemas, raiz quadrada; MDC e MMC - cálculo - problemas; Porcentagem; Juros Simples; Regras de 

três simples e composta; Sistema de medidas: comprimento, superfície, massa, capacidade, tempo, volume; 

Sistema Monetário Nacional (Real); Equações: 1° e 2° graus; Inequações do 1° grau; Expressões Algébricas; 

Fração Algébrica. Números e álgebra: números reais; números complexos; sistemas lineares; matrizes e 

determinantes; progressão aritmética; progressão geométrica. Polinômios. Equações e inequações. Exponenciais, 

logarítmicas e modulares. Grandezas e medidas: medidas de área; medidas de volume; medidas de energia; 

trigonometria. Funções: função afim; função quadrática; função polinomial; função exponencial; função 

logarítmica; função trigonométrica; função modular. Geometrias: geometria plana; geometria espacial. 

Tratamento da informação: análise combinatória; estudo das probabilidades; estatística; matemática financeira. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Conhecimentos técnicos de primeiros socorros; Noções básicas de 

trânsito, Noções básicas de alimentação, Noções sobre higiene e saúde infantil, Noções básicas de preservação 

da natureza, Primeiros socorros, Doenças comuns e contagiosas e sua prevenção, Noções básicas do 

comportamento como servidor público, Noções de Segurança na escola, na casa e nos passeios, Noções sobre 

desenvolvimento geral da criança: motor, social, emocional e intelectual, Noções de relacionamento com o 

público em especial pais e servidores, Noções Básicas de Trânsito. Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei 

n°.8.069, de 13 de Julho de 1990; Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs e Referenciais Curriculares 

Nacionais – RCNs; Legislação, com embasamento legal nas Leis Federais 8069/90, 9394/96, 10.709/03, 

11.114/05, 11.274/06, 11.301/06 e 11.494/07, 11.645/08, 11.769/08, 12.287/10 12.796/2013, Deliberações CEE 

68/07 e 73/08, EC 53/06, EC 59/09 e dos artigos 205 a 214 da CF/88. Constituição Federal - Dos Direitos e 

Garantias Fundamentais: Direitos e deveres individuais e coletivos; Direitos Sociais; Nacionalidade e Cidadania; 

Direitos e Partidos Políticos; Artigos 205 a 214 (com as Emendas);  

 
TÉCNICO DE FARMÁCIA 
LINGUA PORTUGUESA: Leitura e interpretação de texto. Gêneros e tipos textuais. Níveis de linguagem. As 

funções da linguagem: Coesão e coerência. Intertextualidade. FONOLOGIA: Conceitos básicos - Classificação 

dos fonemas - Sílabas - Encontros Vocálicos - Encontros Consonantais - Dígrafos - Divisão silábica. 

ORTOGRAFIA: Conceitos básicos - O Alfabeto - Orientações ortográficas. ACENTUAÇÃO: Conceitos básicos - 

Acentuação tóxica - Acentuação gráfica - Os acentos - Aspectos genéricos das regras de acentuação - As regras 

básicas - As regras especiais - Hiatos - Ditongos - Formas verbais seguidas de pronomes - Acentos diferenciais. 

MORFOLOGIA: Estrutura e Formação das palavras - Conceitos básicos - Processos de formação das palavras - 

Derivação e Composição - Prefixos - Sufixos - Tipos de Composição - Estudo dos Verbos Regulares e Irregulares 

- Classe de Palavras. SINTAXE: Termos Essenciais da Oração - Termos Integrantes da Oração - Termos 

Acessórios da Oração - Período composto e as orações coordenadas. Orações subordinadas.- Sintaxe de 
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Concordância - Sintaxe de Regência - Sintaxe de Colocação - Significação das palavras. Regência nominal e 

verbal. Concordância nominal e verbal. Funções e Empregos das palavras "que" e "se" - Sinais de Pontuação. 

PROBLEMAS GERAIS DA LÍNGUA CULTA: O uso do hífen - O uso da Crase - Interpretação e análise de 

Textos - Tipos de Comunicação: Descrição - Narração - Dissertação - Tipos de Discurso - Qualidades e defeitos 

de um texto - Coesão Textual. ESTILÍSTICA: Figuras de linguagem - Vícios de Linguagem. 

MATEMÁTICA: Conjunto de números: naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais, operações, expressões 

(cálculo), problemas, raiz quadrada; MDC e MMC - cálculo - problemas; Porcentagem; Juros Simples; Regras de 

três simples e composta; Sistema de medidas: comprimento, superfície, massa, capacidade, tempo, volume; 

Sistema Monetário Nacional (Real); Equações: 1° e 2° graus; Inequações do 1° grau; Expressões Algébricas; 

Fração Algébrica. Números e álgebra: números reais; números complexos; sistemas lineares; matrizes e 

determinantes; progressão aritmética; progressão geométrica. Polinômios. Equações e inequações. Exponenciais, 

logarítmicas e modulares. Grandezas e medidas: medidas de área; medidas de volume; medidas de energia; 

trigonometria. Funções: função afim; função quadrática; função polinomial; função exponencial; função 

logarítmica; função trigonométrica; função modular. Geometrias: geometria plana; geometria espacial. 

Tratamento da informação: análise combinatória; estudo das probabilidades; estatística; matemática financeira. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Diferenças entre os Medicamentos Ético, Genéricos e Manipulado. 
Interações Medicamentosas. Boas Práticas de armazenamento e conservação de medicamentos. Noções de 
controle de estoque. Boas práticas em farmácia. Normas técnicas para dispensação de medicamentos nas 
unidades de saúde do município; realizar atendimento humanizado.  Noções básicas RENAME (Relação 
Nacional de Medicamentos Essenciais) (profissionais e gestor); Portaria nº 344/98 – SVS/MS: Aprova o 
regulamento técnico sobre substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial; Portaria SVS/MS nº. 802/98.  
Boas Práticas de Armazenamento e Distribuição de Medicamentos; Dispensação, receituário e manipulação de 
medicamentos alopáticos e fitoterápicos, controle sanitário e vigilância sanitária. Legislação pertinente desses 
itens. Boas Práticas de Fabricação, Armazenamento e Distribuição de Produtos e artigos Médico-Hospitalares 
produtos para a saúde (Resolução RDC nº. 59/00 da ANVISA); Lei Federal nº9.787 de 10 de fevereiro de 1999: 
Altera a lei nº6.360 que dispõe sobre a vigilância sanitária, estabelece o medicamento genérico, dispõe sobre a 
utilização de nomes genéricos em produtos farmacêuticos; Resolução RDC nº44 de 17 de agosto de 2009: Dispõe 
sobre as Boas Práticas Farmacêuticas para o controle sanitário do funcionamento, da dispensação e da 
comercialização de produtos e da prestação de serviços farmacêuticos em farmácias e drogarias e dá outras 
providências; Resolução RDC nº44 de 26 de outubro de 2010: Dispõe sobre o controle de medicamentos à base 
de substâncias classificadas como antimicrobianos, de uso sob prescrição médica, isoladas ou em associação e 
dá outras providências; Vigilância epidemiológica: investigação de epidemias. Avaliação de programas de 
saúde pública; avaliação de programas de rastreamento. Ética profissional. O SUS. Legislações do Sistema 
Único de Saúde: Lei n.º 8.080 de 19 de Setembro de 1990; Lei n.º 8.142 de 28 de Dezembro de 1990; Normas de 
Biossegurança. Portaria nº 344/98 – SVS/MS. Noções de Informática: Word 2007, Excel 2007, Windows XP, 
PowerPoint 2007; Interface Windows; Atalhos do Windows, Atalhos do Office; Extensão de arquivos do Office; 
Procedimentos para execução de tarefas no Windows XP, Word 2007 e Excel 2007; Recursos de escrita para o 
Word 2007; Formatação de arquivos em Word 2007 e Excel 2007; Criação de Apresentações utilizando o 
PowerPoint 2007. Área de Trabalho do PowerPoint 2007; Inserção de figuras, textos e vídeos; Utilização de 
temas para apresentação no PowerPoint 2007; Tratamento de figuras no PowerPoint 2007. 

 
 

VIGIA PATRIMONIAL 

LINGUA PORTUGUESA: Leitura e interpretação de texto. Gêneros e tipos textuais. Níveis de linguagem. As 

funções da linguagem: Coesão e coerência. Intertextualidade. FONOLOGIA: Conceitos básicos - Classificação 

dos fonemas - Sílabas - Encontros Vocálicos - Encontros Consonantais - Dígrafos - Divisão silábica. 

ORTOGRAFIA: Conceitos básicos - O Alfabeto - Orientações ortográficas. ACENTUAÇÃO: Conceitos básicos - 

Acentuação tóxica - Acentuação gráfica - Os acentos - Aspectos genéricos das regras de acentuação - As regras 

básicas - As regras especiais - Hiatos - Ditongos - Formas verbais seguidas de pronomes - Acentos diferenciais. 

MORFOLOGIA: Estrutura e Formação das palavras - Conceitos básicos - Processos de formação das palavras - 

Derivação e Composição - Prefixos - Sufixos - Tipos de Composição - Estudo dos Verbos Regulares e Irregulares 

- Classe de Palavras. SINTAXE: Termos Essenciais da Oração - Termos Integrantes da Oração - Termos 

Acessórios da Oração - Período composto e as orações coordenadas. Orações subordinadas.- Sintaxe de 

Concordância - Sintaxe de Regência - Sintaxe de Colocação - Significação das palavras. Regência nominal e 
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verbal. Concordância nominal e verbal. Funções e Empregos das palavras "que" e "se" - Sinais de Pontuação. 

PROBLEMAS GERAIS DA LÍNGUA CULTA: O uso do hífen - O uso da Crase - Interpretação e análise de 

Textos - Tipos de Comunicação: Descrição - Narração - Dissertação - Tipos de Discurso - Qualidades e defeitos 

de um texto - Coesão Textual. ESTILÍSTICA: Figuras de linguagem - Vícios de Linguagem. 

MATEMÁTICA: Conjunto de números: naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais, operações, expressões 

(cálculo), problemas, raiz quadrada; MDC e MMC - cálculo - problemas; Porcentagem; Juros Simples; Regras de 

três simples e composta; Sistema de medidas: comprimento, superfície, massa, capacidade, tempo, volume; 

Sistema Monetário Nacional (Real); Equações: 1° e 2° graus; Inequações do 1° grau; Expressões Algébricas; 

Fração Algébrica. Números e álgebra: números reais; números complexos; sistemas lineares; matrizes e 

determinantes; progressão aritmética; progressão geométrica. Polinômios. Equações e inequações. Exponenciais, 

logarítmicas e modulares. Grandezas e medidas: medidas de área; medidas de volume; medidas de energia; 

trigonometria. Funções: função afim; função quadrática; função polinomial; função exponencial; função 

logarítmica; função trigonométrica; função modular. Geometrias: geometria plana; geometria espacial. 

Tratamento da informação: análise combinatória; estudo das probabilidades; estatística; matemática financeira. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 

Noções de segurança no trabalho: EPIS - Equipamentos de Proteção Individual; Noções de higiene e limpeza; 

Regras de Segurança; Equipamentos de Proteção; Relações interpessoais; Ética profissional, Noções acerca das 

funções inerentes ao cargo; Prevenção de acidentes; Primeiros socorros; Atitudes diante de incêndios (uso de 

extintores); Telefones públicos de emergência: Pronto Socorro, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiro, 

Energia Elétrica, Abastecimento de Água, Postos de Saúde, Hospitais; Noções básicas sobre disjuntores 

elétricos; Postura profissional; Organização; Conhecimentos básicos inerentes à área de atuação, do conjunto de 

atribuições do cargo, do serviço público e de servidores públicos municipais. 

 

NÍVEL FUNDAMENTAL 

MOTORISTA SOCORRISTA 
OFICIAL DE MANUTENÇÃO (ELETRICISTA) 
OFICIAL DE MANUTENÇÃO (ENCANADOR) 
OFIVCIAL DE MANUTENÇÃO (PEDREIRO) 
OPERADOR DE MÁQUINAS 

 
MOTORISTA SOCORRISTA 
LÍNGUA PORTUGUESA: Análise e Interpretação de Textos; Fonema; Sílaba; Ortografia; Classes de Palavras: 
substantivo, adjetivo, preposição, conjunção, advérbio, verbo, conjugação dos verbos, pronome, numeral, 
interjeição e artigo; Acentuação; Concordância nominal; Concordância Verbal; Regência Nominal; Regência 
Verbal; Sinais de Pontuação; Uso da Crase; Colocação dos pronomes nas frases; Termos Essenciais da Oração 
(Sujeito e Predicado). Alfabeto da Língua Portuguesa; Ordem Alfabética; Ordenação de Frases; Ortografia; 
Divisão Silábica e Classificação quanto ao número de sílabas; Frases: Interrogativa – Exclamativa – Afirmativa – 
Negativa; Classes de Palavras; Comparação de palavras entre si: Sinônimos e Antônimos; Acentuação Gráfica; 
Sinais de Pontuação; Concordância dos Nomes (substantivos) e dos Verbos;  
MATEMÁTICA: Noções de dobro, triplo, dezena e dúzia. Conjunto dos Números Naturais: Operações (adição, 
subtração, multiplicação e divisão com números inteiros e frações ordinárias e/ou decimais - problemas 
envolvendo as quatro operações). Operações com conjuntos. Números pares e ímpares. Sequência numérica. 
Raciocínio sequencial (sequências lógicas, envolvendo números, letras e figuras); Sistema de numeração 
decimal: números até bilhão; Noções de: dúzia, arroba, metade, dobro, triplo, um quarto ou quarta parte, um 
terço ou terça parte; Medidas de: comprimento, superfície, massa, capacidade e tempo – transformações – 
problemas; Número decimal: operações. Sistema Monetário Nacional – Real; Perímetro e área de quadrado e 
retângulo; Operações com frações; Operações com números decimais. 
 

CONHECIMENTOS GERAIS/ ESPECÍFICOS: Questões relacionadas à Política, Economia, Sociedade, Saúde e 
Nutrição, Ciências e Tecnologia, Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte, Religião, História (Brasil e 
Mundo), Geografia (Brasil e Mundo) e eventos contemporâneos divulgados na mídia local, nacional e 
internacional. 
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Legislação e Regras de Circulação: Legislação e Sinalização de Trânsito; Normas gerais de circulação e conduta; 
Sinalização de Trânsito; Direção defensiva; Primeiros Socorros; Proteção ao Meio Ambiente; Cidadania; Noções 
de mecânica básica de autos; Código de Trânsito Brasileiro e seus Anexos, Decreto nº 62.127 de 16/01/68 e 
Decreto nº 2.327 de 23/09/97; Portaria nº 2048/GM do Ministério da Saúde, de 05/11/2002 - Aprova o 
Regulamento Técnico dos Sistemas Estaduais de Urgência e Emergência.  Código de Transito Brasileiro; PHTLS; 
Segurança na cena e biossegurança; ABCD do Trauma; PHTLS última edição. 
 
PRÁTICA DE DIREÇÃO VEICULAR: Condução e operação veicular das diversas espécies compatíveis com a 
categoria exigida; Manobras internas e externas; Conhecimentos e uso dos instrumentos do painel de comando 
e outros disponíveis nos veículos da espécie; Manutenção do veículo e segurança; Carregamento e 
descarregamento de materiais, inclusive com basculamento. Condução de veículo automotivo, compatível com 
a categoria exigida, em vias públicas da cidade, buscando evidenciar de forma profissional a postura do 
condutor candidato, segundo as atribuições sintéticas do cargo os critérios de avaliação serão cobrados 
conforme a Resolução nº 168/2004 do CONTRAN. 
 

 
OFICIAL DE MANUTENÇÃO (ELETRICISTA) 

LÍNGUA PORTUGUESA: Análise e Interpretação de Textos; Fonema; Sílaba; Ortografia; Classes de Palavras: 
substantivo, adjetivo, preposição, conjunção, advérbio, verbo, conjugação dos verbos, pronome, numeral, 
interjeição e artigo; Acentuação; Concordância nominal; Concordância Verbal; Regência Nominal; Regência 
Verbal; Sinais de Pontuação; Uso da Crase; Colocação dos pronomes nas frases; Termos Essenciais da Oração 
(Sujeito e Predicado). Alfabeto da Língua Portuguesa; Ordem Alfabética; Ordenação de Frases; Ortografia; 
Divisão Silábica e Classificação quanto ao número de sílabas; Frases: Interrogativa – Exclamativa – Afirmativa – 
Negativa; Classes de Palavras; Comparação de palavras entre si: Sinônimos e Antônimos; Acentuação Gráfica; 
Sinais de Pontuação; Concordância dos Nomes (substantivos) e dos Verbos;  
MATEMÁTICA: Noções de dobro, triplo, dezena e dúzia. Conjunto dos Números Naturais: Operações (adição, 
subtração, multiplicação e divisão com números inteiros e frações ordinárias e/ou decimais - problemas 
envolvendo as quatro operações). Operações com conjuntos. Números pares e ímpares. Sequência numérica. 
Raciocínio sequencial (sequências lógicas, envolvendo números, letras e figuras); Sistema de numeração 
decimal: números até bilhão; Noções de: dúzia, arroba, metade, dobro, triplo, um quarto ou quarta parte, um 
terço ou terça parte; Medidas de: comprimento, superfície, massa, capacidade e tempo – transformações – 
problemas; Número decimal: operações. Sistema Monetário Nacional – Real; Perímetro e área de quadrado e 
retângulo; Operações com frações; Operações com números decimais. 
 

CONHECIMENTOS GERAIS/ ESPECÍFICOS: Questões relacionadas à Política, Economia, Sociedade, Saúde e 
Nutrição, Ciências e Tecnologia, Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte, Religião, História (Brasil e 
Mundo), Geografia (Brasil e Mundo) e eventos contemporâneos divulgados na mídia local, nacional e 
internacional. 
1 - Fundamentos da eletricidade: - noções sobre a constituição da matéria; noções sobre a energia elétrica; 
potência elétrica; tensão elétrica; Corrente elétrica CC e CA; definição de resistência elétrica; geradores; motores 
de transformadores. 2 - Materiais elétricos: - conhecimentos dos principais tipos de condutores elétricos (fios e 
cabos), ampacidade dos condutores de acordo com sua bitola; principais tipos de condutores; eletrodutos, 
noções sobre dispositivos de comandos e proteção, Disjuntores; Fusíveis Diazed e NH, Chaves seccionadoras 
NH, Contatores, Relés Fotoelétricos individual e coletivo; Dispositivo Residual DR, Relés temporizados; 
Principais tipos de lâmpadas (incandescentes, halôgenas, fluorescentes e demais lâmpadas de descarga elétrica); 
conhecimento, finalidade e manuseio de ferramentas, alicates, chaves de fendas, chave Philips, guincho portátil 
para tração de rede de distribuição de energia elétrica, serra-copo, escadas; noções sobre instrumentos de 
medição multímetros, alicates volt-amperimétricos e luxímeros. 3 - Instalações elétricas: - ligação de lâmpadas e 
interruptores simples e paralelo, ligação de tomadas, ligação de reatores de lâmpadas fluorescentes, vapor de 
mercúrio, vapor de sódio e vapor metálico; noções sobre ligação de motores através de chave de partida direta, 
estrela triângulo, compensadora e de partida suave com soft-start e inversor de frequência. 4 - Noções sobre 
equipamentos de segurança de uso individual e coletivo e primeiros socorros. 
 

 
OFICIAL DE MANUTENÇÃO (ENCANADOR) 

LÍNGUA PORTUGUESA: Análise e Interpretação de Textos; Fonema; Sílaba; Ortografia; Classes de Palavras: 
substantivo, adjetivo, preposição, conjunção, advérbio, verbo, conjugação dos verbos, pronome, numeral, 
interjeição e artigo; Acentuação; Concordância nominal; Concordância Verbal; Regência Nominal; Regência 
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Verbal; Sinais de Pontuação; Uso da Crase; Colocação dos pronomes nas frases; Termos Essenciais da Oração 
(Sujeito e Predicado). Alfabeto da Língua Portuguesa; Ordem Alfabética; Ordenação de Frases; Ortografia; 
Divisão Silábica e Classificação quanto ao número de sílabas; Frases: Interrogativa – Exclamativa – Afirmativa – 
Negativa; Classes de Palavras; Comparação de palavras entre si: Sinônimos e Antônimos; Acentuação Gráfica; 
Sinais de Pontuação; Concordância dos Nomes (substantivos) e dos Verbos;  
MATEMÁTICA: Noções de dobro, triplo, dezena e dúzia. Conjunto dos Números Naturais: Operações (adição, 
subtração, multiplicação e divisão com números inteiros e frações ordinárias e/ou decimais - problemas 
envolvendo as quatro operações). Operações com conjuntos. Números pares e ímpares. Sequência numérica. 
Raciocínio sequencial (sequências lógicas, envolvendo números, letras e figuras); Sistema de numeração 
decimal: números até bilhão; Noções de: dúzia, arroba, metade, dobro, triplo, um quarto ou quarta parte, um 
terço ou terça parte; Medidas de: comprimento, superfície, massa, capacidade e tempo – transformações – 
problemas; Número decimal: operações. Sistema Monetário Nacional – Real; Perímetro e área de quadrado e 
retângulo; Operações com frações; Operações com números decimais. 
 

CONHECIMENTOS GERAIS/ ESPECÍFICOS: Questões relacionadas à Política, Economia, Sociedade, Saúde e 
Nutrição, Ciências e Tecnologia, Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte, Religião, História (Brasil e 
Mundo), Geografia (Brasil e Mundo) e eventos contemporâneos divulgados na mídia local, nacional e 
internacional. 
Hidráulica. As leis da hidráulica. A pressão. O movimento dos fluidos. Os diversos tipos de aparelhagens 
especiais. O sifão. O fecho hidráulico. As tubagens de descarga. Descarga das águas gordurosas. Fenômenos nos 
tubos de descarga. Efeitos do calor. Ação mecânica das águas de descarga. Lavagem e ventilação das tubagens. 
Ventilação. Os gases do esgoto. Coletores de esgoto e fossas sépticas. Fossas químicas. Isolamento das tubagens 
com os fechos hidráulicos. As colunas de ventilação. A ventilação secundaria. As válvulas de respiro. Aparelhos 
sanitários domésticos. Materiais de construção. Interpretação de desenhos básicos de redes de água e esgoto. 
Instalação, manutenção e reparos em tubulação de ferro, cobre, PVC e cerâmicas. Instalação dos vários tipos de 
conexões, passagens e caixas de redes de água e esgoto. Conhecimento de ferramentas manuais, elétricas e 
outras usadas na profissão. Uso de Equipamentos de Proteção Individual, EPIs. Procedimentos de Segurança. 
Outros conhecimentos específicos exigidos para desempenho da função 
 

 
OFICIAL DE MANUTENÇÃO (PEDREIRO) 

LÍNGUA PORTUGUESA: Análise e Interpretação de Textos; Fonema; Sílaba; Ortografia; Classes de Palavras: 
substantivo, adjetivo, preposição, conjunção, advérbio, verbo, conjugação dos verbos, pronome, numeral, 
interjeição e artigo; Acentuação; Concordância nominal; Concordância Verbal; Regência Nominal; Regência 
Verbal; Sinais de Pontuação; Uso da Crase; Colocação dos pronomes nas frases; Termos Essenciais da Oração 
(Sujeito e Predicado). Alfabeto da Língua Portuguesa; Ordem Alfabética; Ordenação de Frases; Ortografia; 
Divisão Silábica e Classificação quanto ao número de sílabas; Frases: Interrogativa – Exclamativa – Afirmativa – 
Negativa; Classes de Palavras; Comparação de palavras entre si: Sinônimos e Antônimos; Acentuação Gráfica; 
Sinais de Pontuação; Concordância dos Nomes (substantivos) e dos Verbos;  
MATEMÁTICA: Noções de dobro, triplo, dezena e dúzia. Conjunto dos Números Naturais: Operações (adição, 
subtração, multiplicação e divisão com números inteiros e frações ordinárias e/ou decimais - problemas 
envolvendo as quatro operações). Operações com conjuntos. Números pares e ímpares. Sequência numérica. 
Raciocínio sequencial (sequências lógicas, envolvendo números, letras e figuras); Sistema de numeração 
decimal: números até bilhão; Noções de: dúzia, arroba, metade, dobro, triplo, um quarto ou quarta parte, um 
terço ou terça parte; Medidas de: comprimento, superfície, massa, capacidade e tempo – transformações – 
problemas; Número decimal: operações. Sistema Monetário Nacional – Real; Perímetro e área de quadrado e 
retângulo; Operações com frações; Operações com números decimais. 
CONHECIMENTOS GERAIS/ ESPECÍFICOS: Questões relacionadas à Política, Economia, Sociedade, Saúde e 
Nutrição, Ciências e Tecnologia, Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte, Religião, História (Brasil e 
Mundo), Geografia (Brasil e Mundo) e eventos contemporâneos divulgados na mídia local, nacional e 
internacional. 
Noções básicas de edificações. Interpretação de esboços. Habilidade no manuseio de ferramentas (colher de 
pedreiro, pá, picareta, furador para brocas, betoneira leve e outras). Noções práticas de como evitar acidentes. 
Habilidades em reparos em acabamentos de instalações prediais e serviços afins. Ética profissional. Marcação 
de obra. Fundações. Tipos de sapato, impermeabilização. Concreto armado: materiais empregados, execução de 
estruturas em concreto armado, traços de concreto, formas, ferragem. Tipos de argamassa: preparo e utilização. 
Construção em alvenaria: materiais empregados, técnicas de construção, ferramentas, equipamentos utilizados. 
Revestimento de pisos e paredes: materiais empregados, técnicas de execução. Telhados: materiais empregados, 
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estruturas utilizadas, coberturas utilizadas. Pintura e repintura. Instalações hidrossanitárias. Uso de prumo, 
nível, esquadro e assentamento de tijolos. Noções sobre segurança no trabalho. 

 
OPERADOR DE MÁQUINAS 

LÍNGUA PORTUGUESA: Análise e Interpretação de Textos; Fonema; Sílaba; Ortografia; Classes de Palavras: 
substantivo, adjetivo, preposição, conjunção, advérbio, verbo, conjugação dos verbos, pronome, numeral, 
interjeição e artigo; Acentuação; Concordância nominal; Concordância Verbal; Regência Nominal; Regência 
Verbal; Sinais de Pontuação; Uso da Crase; Colocação dos pronomes nas frases; Termos Essenciais da Oração 
(Sujeito e Predicado). Alfabeto da Língua Portuguesa; Ordem Alfabética; Ordenação de Frases; Ortografia; 
Divisão Silábica e Classificação quanto ao número de sílabas; Frases: Interrogativa – Exclamativa – Afirmativa – 
Negativa; Classes de Palavras; Comparação de palavras entre si: Sinônimos e Antônimos; Acentuação Gráfica; 
Sinais de Pontuação; Concordância dos Nomes (substantivos) e dos Verbos;  
MATEMÁTICA: Noções de dobro, triplo, dezena e dúzia. Conjunto dos Números Naturais: Operações (adição, 
subtração, multiplicação e divisão com números inteiros e frações ordinárias e/ou decimais - problemas 
envolvendo as quatro operações). Operações com conjuntos. Números pares e ímpares. Sequência numérica. 
Raciocínio sequencial (sequências lógicas, envolvendo números, letras e figuras); Sistema de numeração 
decimal: números até bilhão; Noções de: dúzia, arroba, metade, dobro, triplo, um quarto ou quarta parte, um 
terço ou terça parte; Medidas de: comprimento, superfície, massa, capacidade e tempo – transformações – 
problemas; Número decimal: operações. Sistema Monetário Nacional – Real; Perímetro e área de quadrado e 
retângulo; Operações com frações; Operações com números decimais. 
 

CONHECIMENTOS GERAIS/ ESPECÍFICOS: Questões relacionadas à Política, Economia, Sociedade, Saúde e 
Nutrição, Ciências e Tecnologia, Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte, Religião, História (Brasil e 
Mundo), Geografia (Brasil e Mundo) e eventos contemporâneos divulgados na mídia local, nacional e 
internacional. 
Legislação e Regras de Circulação: Legislação e Sinalização de Trânsito; Normas gerais de circulação e conduta; 
Sinalização de Trânsito; Direção defensiva; Primeiros Socorros; Proteção ao Meio Ambiente; Cidadania; Noções 
de mecânica básica de autos; Código de Trânsito Brasileiro e seus Anexos, Decreto nº 62.127 de 16/01/68 e 
Decreto nº 2.327 de 23/09/97.  
 
PRÁTICA DE OPERAÇÃO VEICULAR: Condução de veículos da espécie; Manobras; Conhecimentos sobre os 
instrumentos do painel de comando; Manutenção do veículo; Direção e operação veicular de máquinas leves e 
pesadas motorizadas e não motorizadas.Condução de veículo automotivo, compatível com a categoria exigida, 
em vias públicas da cidade, buscando evidenciar de forma profissional a postura do condutor candidato, 
segundo as atribuições sintéticas do cargo os critérios de avaliação serão cobrados conforme a Resolução nº 
168/2004 do CONTRAN. 
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ANEXO III 

 
MODELO DE REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 

 
Dados do candidato: 

NOME:  

INSCRIÇÃO:  RG:  

CPF:  NIS/NIT/PIS:  

EMPREGO 
INSCRITO: 

 

TELEFONE:  CELULAR:  

Documentos Assinale com um X Número de Folhas 

Cópia do RG, CPF e Comprovante de residência    

Cópia da 1ª folha da Carteira de Trabalho (foto)   

Cópia da folha da qualificação civil da Carteira de Trabalho   

Cópia da ultima folha do contrato de trabalho com data de 
entrada e saída, seguida da próxima página em branco. 

  

Declaração de que não possui renda de qualquer natureza, 
não está em gozo de qualquer beneficio previdenciário, de 
prestação continuada, oferecido por sistema de Previdência 
Social Oficial ou privado, e não está recebendo Seguro 
Desemprego. 
 

  

 
DECLARAÇÃO 

 
Eu, _________________________________________________, portador (a) do RG n.º _______________, 
residente ________________________________________________ nº ________, bairro 
_________________________ no Município de Guariba, Estado de São Paulo, declaro para os devidos fins, estar 
na seguinte condição: 
 

 DESEMPREGADO: não possuir renda de qualquer natureza, não estar em gozo de qualquer benefício 
previdenciário, de prestação continuada, oferecido por sistema de previdência social oficial ou privado, e não estar 
recebendo seguro desemprego. 
 
Dessa forma estou ciente de que as informações por mim prestadas devem representar a verdade. Caso a análise dos 
documentos realizada pelo Fiscal do Concurso Público não atenda totalmente as exigências da Prefeitura Municipal 
de Guariba, não terei direito a isenção para a realização da inscrição, seja qual for o motivo alegado, podendo, no 
entanto realizar a inscrição nas mesmas condições que os demais candidatos, efetuando o pagamento do valor da 
inscrição exclusivamente no período estabelecido para a realização das inscrições. 
 
ATENÇÃO: Para o candidato que não possui registro de emprego em sua CTPS, este deve apresentar cópia da 
primeira folha da Carteira de Trabalho onde consta foto e assinatura; Cópia da folha de Qualificação Civil da 
Carteira de Trabalho e cópia da primeira folha “Contrato de Trabalho”, que deverá estar em branco. 
 
Este Requerimento e seus anexos deverão ser entregues na sede da Prefeitura Municipal de Guariba, sediada na Av. 
Evaristo Vaz, nº 1.190, nos termos do item 3.2 deste Edital. 
 
Guariba, ______ de ____________________ de 2.018. 
 
 
______________________________________ 
Assinatura do Candidato 
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ANEXO IV 
FORMULÁRIO DE ENTREGA DE TÍTULO 

 
Dados do candidato: 

NOME:  

INSCRIÇÃO:  RG:  

EMPREGO PÚBLICO:  

TELEFONE:  CELULAR:  

 
Relação de Documentos entregues  

Títulos 
Assinale com 

um X 
Número de 

Folhas 

a) Doutorado na área específica do cargo pretendido: 
Diploma registrado ou certificado e histórico escolar de conclusão do curso de pós-graduação “strictu-sensu”, com o 
reconhecimento da instituição de ensino superior no Ministério da Educação. 

  

b) Mestrado na área específica do cargo pretendido: 
Diploma registrado ou certificado e histórico escolar de conclusão do curso de pós-graduação “strictu-sensu”, com o 
reconhecimento da instituição de ensino superior no Ministério da Educação. 

  

c) Especialização na área específica do cargo pretendido: 
Certificado e histórico escolar de conclusão de curso de pós- graduação “lato-sensu”, com carga horária mínima de 
360 horas, oferecido por instituição de educação superior credenciada pelo Ministério da Educação. 

  

ATENÇÃO: Somente serão recebidos documentos constantes da relação acima. A entrega destes documentos e para efeito de pontuação extra que será 
somada a nota da prova, os diplomas de Graduação (que são requisitos básicos para o Emprego Público) serão exigidos em outra ocasião. 
 

Guariba, __________ de _______________________ de 2.018. 
 
   

Assinatura do candidato  Assinatura do Responsável p/ recebimento 
 

__________________________________________________________________________________________ 
 

ANEXO IV 
FORMULÁRIO DE ENTREGA DE TÍTULO 

 
Dados do candidato: 

NOME:  

INSCRIÇÃO:  RG:  

EMPREGO PÚBLICO:  

TELEFONE:  CELULAR:  

 
Relação de Documentos entregues  

Títulos 
Assinale com 

um X 
Número de 

Folhas 

a) Doutorado na área específica do cargo pretendido: 
Diploma registrado ou certificado e histórico escolar de conclusão do curso de pós-graduação “strictu-sensu”, com o 
reconhecimento da instituição de ensino superior no Ministério da Educação. 

  

b) Mestrado na área específica do cargo pretendido: 
Diploma registrado ou certificado e histórico escolar de conclusão do curso de pós-graduação “strictu-sensu”, com o 
reconhecimento da instituição de ensino superior no Ministério da Educação. 

  

c) Especialização na área específica do cargo pretendido: 
Certificado e histórico escolar de conclusão de curso de pós- graduação “lato-sensu”, com carga horária mínima de 
360 horas, oferecido por instituição de educação superior credenciada pelo Ministério da Educação. 

  

ATENÇÃO: Somente serão recebidos documentos constantes da relação acima. A entrega destes documentos e para efeito de pontuação extra que será 
somada a nota da prova, os diplomas de Graduação (que são requisitos básicos para o Emprego Público) serão exigidos em outra ocasião. 
 

Guariba, __________ de _______________________ de 2.018. 
 
   

Assinatura do candidato  Assinatura do Responsável p/ recebimento 
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ANEXO V 

 
 
 

MODELO DE FORMULÁRIO PARA SOLICITAÇÃO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS DE 
REALIZAÇÃO DE PROVA 

 
 
REQUISIÇÃO 
 
À Comissão  
 
Eu _____________________________________, de identidade nº ______________, inscrito no Concurso 
Público sob o número de inscrição _____, como candidato ao Emprego de _______________, do Item 2.1 deste 
Edital, solicito as seguintes condições especiais de provas pelo motivo abaixo descrito:  
 
( ) Mãe com criança em estágio de amamentação.  
( ) Deficiência física.  
( ) Outro:____________________________________ 
 
CONDIÇÕES SOLICITADAS E FUNDAMENTOS DA SOLICITAÇÃO  
 
(Indique materiais, equipamentos, espaço físico e outras necessidades (use o verso se necessário).  
 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
_____________________________, _________de ___________________________de 2.018. 
 
 
_______________________________________________ 
Assinatura do Candidato 
 
 
INSTRUÇÕES: 
 
O Candidato deverá:  
 
*Preencher em letra de forma ou digitar a requisição.  
*Apresentar fundamentação das necessidades destas condições.  
 
Atenção: O desrespeito a qualquer uma das instruções acima resultará no indeferimento da requisição. A não 
apresentação do devido esclarecimento no anexo acima não descaracteriza o candidato como PPD, mas não o 
autoriza receber nenhuma forma de tratamento diferenciado. 
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ANEXO VI 

 
 
 

MODELO DE PROCURAÇÃO 
 
 
 

PROCURAÇÃO 
 
 
Eu________________________________________________ RG n°____________________ residente e 

domiciliado na Rua__________________________________ n° _________, no Bairro__________________ da 

cidade de _______________________________ NOMEIO E CONSTITUO o Sr (a) 

_____________________________________________________________ RG n°_____________ com o meu 

procurador com poderes específicos para realizar inscrições/interpor recursos para o cargo de 

_________________________ no Concurso Público - Edital nº 001/2018 realizado pela SAWABONA 

CONCURSOS na Prefeitura Municipal de Guariba/SP. 

 
 
 
EM: ___________________, _______DE___________DE 2018. 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________ 
ASSINATURA DO CANDIDATO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


