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EDITAL Nº 02/2018 

 

EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO N.° 002/2018  

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO RAMALHO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob 

nº 46.444.790/0001-73, com sede administrativa na Rua: Benedito Soares Marcondes, 300 - Centro - João Ramalho - 

Estado de São Paulo, neste ato representado pelo Prefeito WAGNER MATHIAS, no uso de suas atribuições legais, faz 

saber e torna público que fará realizar Concurso Público de Provas e Títulos, nos termos deste, para provimento de vagas 

do quadro efetivo, conforme tabela do item 1.2, providas pelo Regime Estatutário, com observância das disposições 

pertinentes da Constituição Federal e legislação infraconstitucional e das legislações municipais vigentes. 

 

 
1.1 A organização, aplicação e correção do Concurso Público serão de responsabilidade da SPBRASIL CONCURSOS  

- UTR de Camargo Assessoria em Gestão Pública ME. e o acompanhamento e a fiscalização efetuados pela 

Comissão Especial de Fiscalização do Concurso Público, nomeados pelo Portaria nº: 157/2018 de 16 de junho de 

2018. 
 

1.1.1    As provas serão aplicadas no Município de João Ramalho/SP.  
 

1.2   CARGO PÚBLICO, VAGAS, CARGA HORÁRIA SEMANAL, VENCIMENTOS, ESCOLARIDADE E OUTRAS 

EXIGÊNCIAS PARA POSSE, VALOR DA INSCRIÇÃO. 

 

CARGO 
PÚBLICO 

VAGA CARGA HORÁRIA 
(SEMANAL) 

VENCIMENTOS 
(MENSAL) 

ESCOLARIDADE E 
OUTRAS 

EXIGÊNCIAS PARA 
POSSE 

VALOR DA 
INSCRIÇÃO 
 
 
 AGENTE 

COMUNITÁRIO DE 
SAÚDE 

01 (uma) 
vaga + *CR 

 

40 (quarenta) 
Horas.  

R$ 1.186,79 

Residir no Município 
de João Ramalho e 
Ensino Fundamental 

completo. 

R$ 30,00 

AGENTE DE APOIO 
ESCOLAR 

*CR. 
40 (quarenta) 

Horas. 
R$ 1.018,48 

Ensino Fundamental 
completo. 

R$ 30,00 

AUXILIAR DE 
CONSULTÓRIO 

DENTÁRIO 
*CR. 

40 (quarenta) 
Horas.  

R$ 1.131,50 

Ensino Médio 
completo, Curso de 

Auxiliar de 
Consultório Dentário 

e registro no 
Conselho de classe. 

R$ 40,00 

AUXILIAR DE 
SERVIÇOS GERAIS 

*CR. 
40 (quarenta) 

Horas. 
R$ 987,09 

Ensino Fundamental 
incompleto. 

R$ 30,00 

CONTADOR *CR. 
20 (vinte) 

Horas.  
R$ 2.920,49 

Curso de Nível 
Superior Completo 

em Ciências 
Contábeis e Registro 
profissional no órgão 

de classe - CRC. 

R$ 50,00 

CIRURGIÃO 
DENTISTA 

*CR. 
20 (vinte) 

Horas. 
R$ 3.605,31 

Curso de Nível 
Superior Completo 
em Odontologia e 
registro no CRO. 

R$ 50,00 

 

1.   DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES   
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ENFERMEIRO *CR. 
40 (quarenta) 

Horas.  
R$ 2.628,32 

Curso de Nível 
Superior Completo 
(Enfermagem) e 

Registro profissional 
no órgão de classe - 

COREN. 

R$ 50,00 

FISCAL MUNICIPAL 
 

*CR. 
40 (quarenta) 

Horas.  
R$ 2.129,03 

Curso Superior 
Completo em Direito, 

Administração ou 
Ciências Contábeis 

R$ 50,00 

FISIOTERAPEUTA *CR. 
20 (vinte) 

Horas.  
R$ 2.628,32

  

Curso Superior 
Completo em 

Fisioterapia com 
registro no Conselho 

Regional de 
Fisioterapia. 

R$ 50,00 

FONOAUDIÓLOGO *CR. 
40 (quarenta) 

Horas.  
R$ 2.628,32 

Curso Superior 
Completo em 

Fonoaudiologia com 
registro no Conselho 

Regional de 
Fonoaudiologia. 

R$ 50,00 

MÉDICO 
01 (uma) 

vaga. 
20 (vinte) 

Horas.  
R$ 4.005,88 

  

Curso Superior 
Completo em 

Medicina com o 
registro no Conselho 

Regional de 
Medicina. 

R$ 50,00 

MÉDICO SAÚDE 
DA FAMÍLIA E 
COMUNIDADE 

*CR. 

20 (vinte) 
Horas  

acrescidas de 
extensão de 

jornada de 20 
horas semanais 

R$ 4.005,88 **
  

Curso Superior 
Completo em 

Medicina com o 
registro no Conselho 

Regional de 
Medicina. 

R$ 50,00 

MÉDICO 
VETERINÁRIO 

*CR. 
40 (quarenta) 

Horas.  
R$ 2.628,32 

Curso Superior 
Completo em 

Medicina Veterinária 
com o registro no 

Conselho Regional 
de Medicina 
Veterinária. 

R$ 50,00 

MERENDEIRA *CR. 
 40 (quarenta) 

Horas. 
R$ 1.018,48 

Ensino Fundamental 
incompleto. 

R$ 30,00 

OPERADOR DE 
MÁQUINAS 

01 (uma) 
vaga. 

40 (quarenta) 
Horas. 

R$ 1.916,12 

Ensino 
Fundamental 

Completo. Carteira 
Nacional de 

habilitação de classe 
“E”. 

R$ 30,00 

PROFESSOR DE 
ENSINO INFANTIL 

 
*CR. 

30 (trinta) 
Horas. 

R$ 1.916,12 

Ensino Médio 
completo e 

habilitação para o 
magistério ou 

licenciatura Plena em 
Pedagogia. 

R$ 50,00 
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PROFESSOR DE 
ENSINO 

FUNDAMENTAL 
*CR. 

30 (trinta) 
Horas. 

R$ 1.916,12 

Ensino Médio 
completo e 

habilitação para o 
magistério ou 

licenciatura Plena em 
Pedagogia. 

R$ 50,00 

PROFESSOR DE 
INFORMÁTICA 

 
*CR. 

30 (trinta) 
Horas. 

R$ 2.129,03 

Curso técnico ou 
superior na área de 

Ciências da 
Computação e 
Tecnologia da 
Informação. 

R$ 50,00 

PROFESSOR DE 
INGLÊS 

*CR. 
30 (trinta) 

Horas. 
R$ 2.129,03 

Curso superior 
de licenciatura plena 
na área específica ou 
curso de licenciatura 

plena na área de 
Português/Inglês. 

R$ 50,00 

TÉCNICO EM 
FARMÁCIA 

 
*CR. 

40 (quarenta) 
Horas.  

R$ 1.724,57 

Ensino Médio 
completo 

profissionalizante ou 
ensino médio  

completo com curso 
em Técnico em 

Farmácia e registro 
no Conselho 
competente. 

R$ 40,00 

TÉCNICO QUÍMICO 
 

*CR. 
40 (quarenta) 

Horas.  
R$ 1.724,57 

Curso de nível médio 
completo de Técnico 

em Química, com 
registro no conselho 
regional da categoria 

profissional. 

R$ 40,00 

TESOUREIRO 
 

*CR. 
40 (quarenta) 

Horas.  
R$ 2.920,49 

Ensino Médio 
Completo. 

R$ 40,00 

VIGIA *CR. 
40 (quarenta) 

Horas. 
R$ 1.018,48 

Ensino Fundamental 
incompleto. 

R$ 30,00 

*CR. – CADASTRO RESERVA. 

** - MAIS A EXTENSÃO DE JORNADA PREVISTA NA LEI Nº 484/2013. 

 

2.  DAS INSCRIÇÕES  

  

2.1      As inscrições serão feitas exclusivamente via internet, no site www.spbrasilconcursos.com.br no período de 

18 de agosto às 23h59min do dia 07 de setembro de 2018, devendo para tanto o interessado proceder da 

seguinte forma:  

a) Acesse o site www.spbrasilconcursos.com.br clique no ícone “CLIQUE AQUI” e você será redirecionado para 

o acesso as inscrições. Agora clique em ÁREA DO CANDIDATO, realize o cadastro e se já cadastrado, 

somente realiza o login para inscrição. Agora, clique em CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2018 Prefeitura 

Municipal de João Ramalho (SP).  

b) Em seguida, seleciona o cargo e clique em INSCRIÇÃO e clique em continuar.  

c) Preencha todos os campos corretamente e clique em FINALIZAR INSCRIÇÃO.  

d) Na sequência, imprima o Boleto Bancário para pagamento e recolha o valor correspondente em qualquer 

agência bancária, correspondente bancário autorizado ou lotérica. Não serão aceitos recolhimentos em caixas 

eletrônicos, postos bancários, transferências e por agendamento.  

http://www.spbrasilconcursos.com.br/
http://www.spbrasilconcursos.com.br/
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e) 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.  

f) As pessoas portadoras de 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 e/ou pagamento, na via original ou cópia reprográfica autenticada, para SP BRASIL CONCURSOS 

- UTR DE CAMARGO ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA ME. situada na Rua Alípio Correia Neto, nº 420, 

Tênis Clube, CEP 19806-330, Assis/SP.  

g) A SPBRASIL CONCURSOS - UTR DE CAMARGO ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA ME. não se 

responsabiliza por erros de dados no preenchimento de ficha de inscrição, sendo a mesma de inteira e total 

responsabilidade do candidato.  

2.1.1   Antes de efetuar o recolhimento da taxa de inscrição, o candidato deverá certificar-se de que preenche todos os 

requisitos exigidos para a participação no Concurso Público, pois, a taxa, uma vez paga, só será restituída em 

caso de revogação ou cancelamento do certame, pela própria administração pública.   

2.1.2   A inscrição paga por meio de cheque somente será considerada após a respectiva compensação. O pagamento 

após a data de vencimento implica o CANCELAMENTO da inscrição.  

2.1.3   No valor da inscrição já está inclusa a despesa bancária.  

2.1.4   Após a homologação das inscrições, será publicado o ensalamento onde os candidatos deverão conferir se suas 

inscrições foram efetivadas. Em caso negativo, o candidato deverá entrar em contato com a SP BRASIL 

CONCURSOS - UTR DE CAMARGO ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA ME. pelo endereço eletrônico 

spbrasilconcursos@gmail.com , para verificar o ocorrido.  

2.1.5 A SPBRASIL CONCURSOS - UTR DE CAMARGO ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA ME. 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.  

2.2  São condições para a inscrição:  

2.2.1   Ser brasileiro nato ou naturalizado nos termos do Art.12 da Constituição Federal.  

2.2.2   Ter até a data da posse, idade mínima de 18 anos, gozar de boa Saúde Física e Mental, estar no gozo dos direitos 

Políticos e Civis e, se do sexo masculino, estar quite com o Serviço Militar.  

2.2.3    Estar ciente que se aprovado, quando da convocação, deverá comprovar que preenche todos os requisitos exigidos 

para o cargo, constantes do presente Edital, sob pena de perda do direito à vaga.  

2.2.4    Não ter sido demitido por ato de improbidade ou exonerado "a bem do serviço público", mediante decisão transitada 

em julgado em qualquer esfera governamental.  

2.3    Se aprovado e nomeado, o candidato, por ocasião da posse ou contratação, 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, uma foto 3X4, declaração de não ocupar cargo público e remunerado, conforme previsto na 

Constituição Federal de 1988, exceto os acúmulos permitidos pela Lei, atestados de antecedentes criminais e 

demais necessários que lhe forem solicitados, sob pena de perda do direito à vaga.  

2.4     Após a apresentação dos documentos previstos no item 2.3, o candidato aprovado passará por uma avaliação 

médica de forma a comprovar sua aptidão física e mental para o exercício das atribuições do emprego público.  

2.5    O não atendimento dentro do prazo estipulado na convocação ou a manifestação por escrito de desistência        

implicará na exclusão definitiva do candidato deste Concurso Público, sem qualquer alegação de direitos futuros. 

2.6     Os remanescentes formarão listagem onde poderão ser reaproveitados em caráter temporário por meio de edital 

próprio, dentro do prazo de validade do concurso, à medida que a vaga for disponibilizada na ocorrência de 

demissão, licenças saúde, aposentadoria, etc.  

 

mailto:spbrasilconcursos@gmail.com
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3.  DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA  

  

3.1     Às pessoas com deficiência é assegurado o direito de inscrição para os cargos no Concurso Público, cujas 

atribuições sejam compatíveis com sua deficiência, conforme artigo 37 da Constituição Federal e Lei N° 7.853/89.  

3.2       Em obediência ao disposto no art. 37, § 1° e 2° 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 cargo, individualmente, das 

que vierem a surgir ou que forem criadas no prazo de validade do presente Processo.  

3.2.1    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 cargo ou função.  

3.3     Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no art. 4° do 

Decreto Federal N° 3.298/99.  

3.4    As pessoas com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no Decreto Federal N° 3.298/99, 

particularmente, em seu art. 40, participarão do Concurso Público em igualdade de condições com os demais 

candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e 

local de aplicação das provas, e a nota mínima exigida para todos os demais candidatos.  

3.5      Os benefícios previstos no artigo 40, §§ 1° e 2°, do Decreto Federal N° 3.298/99, deverão ser requeridos por escrito, 

durante o período das inscrições. O candidato deverá encaminhar via SEDEX com aviso de recebimento (AR), 

envelope identificado com os dizeres: “CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO 

RAMALHO–SP / LAUDO MÉDICO” para a SP BRASIL CONCURSOS - UTR DE CAMARGO ASSESSORIA EM 

GESTÃO PÚBLICA ME. situada na Rua Alípio Correia Neto, nº 420, Tênis Clube, CEP 19806-330, Assis/SP, 

postando até o último dia de inscrição e/ ou pagamento:  

a) Requerimento solicitando vaga especial, contendo a identificação do candidato e indicação do 

município/Concurso Público 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).  

3.6   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 poderá impetrar recurso 

em favor de sua situação.  

3.7        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.  

3.8      A publicação do resultado final do Concurso Público 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.  

3.9      Não havendo candidatos aprovados para as vagas reservadas às pessoas com deficiência, estas serão preenchidas 

pelos demais concursados, com estrita observância da ordem classificatória.  

3.10     Os candidatos que não atenderem aos dispositivos mencionados no presente Edital não serão considerados como 

pessoas com deficiência e não terão prova especial preparada seja quais forem os motivos alegados.  
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3.11    Ao ser convocado para investidura no cargo público, o candidato deverá se submeter a exame médico oficial ou 

credenciado pelo Município, que terá decisão terminativa sobre a qualificação do candidato como deficiente ou 

não, e o grau de deficiência capacitante para o exercício do cargo. Será eliminado da lista de pessoa com 

deficiência o candidato cuja deficiência assinalada na Ficha de Inscrição não se constate, devendo o mesmo 

constar apenas na lista de classificação geral.  

3.12  Após o ingresso do candidato com deficiência, este não poderá ser arguida para justificar a concessão de 

readaptação do cargo e de aposentadoria por invalidez.  

 

4.  DAS PROVAS E DOS PRINCÍPIOS  

 

 

4.1 

 

 

 

 

 

 

4.1.1 

 

 

4.1.2 

  

O Concurso Público será de Provas Objetivas (escritas) para os cargos de: agente comunitário de saúde, 

agente de apoio escolar, auxiliar de consultório dentário, auxiliar de serviços gerais, operador de máquinas, 

merendeira, técnico em farmácia, técnico químico, tesoureiro e vigia. Para os cargos de médico, contador, 

dentista, enfermeiro, fiscal municipal, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, médico saúde da família e comunidade, 

médico veterinário, professor de ensino infantil, professor de ensino fundamental, professor de informática e 

professor de inglês, o Concurso Público será de Provas Objetivas (escritas) com valoração de títulos. 

Para o Cargo de Operador de Máquinas o concurso contará com uma segunda fase, somente para os aprovados 

na prova objetiva (escrita) quando será feita a avaliação prática sendo eliminatória e classificatória.  

A duração da prova será de 03 (três horas), já incluído o tempo para o preenchimento da folha de respostas.  

 

4.2  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;  

- Certificado Militar;  

- Carteira Nacional de Habilitação, emitida de acordo com a Lei 9.503/97 (com foto);  

- Passaporte.  

 

4.3  As provas objetivas (escritas) desenvolver-se-ão em forma de testes, por meio de questões de múltipla escolha, na 

forma estabelecida no presente Edital.  

4.4  A prova terá caráter classificatório, onde contará com 40 (quarenta) questões de múltipla escolha (A, B, C, D) numa 

escala de 0,0 (zero) a 100,0 (cem).  

4.5  Durante as provas não será permitido, sob pena de exclusão do processo: qualquer espécie de consultas 

bibliográficas, comunicação com outros candidatos, ou utilização de livros, manuais ou anotações, máquina 

calculadora, relógios de qualquer tipo, agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, tablets, mp3 player, 

notebook, palmtop, 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.  

4.5.1  Os pertences pessoais, inclusive o aparelho celular (desligado e retirado a bateria), serão guardados em sacos 

plásticos fornecidos pela SP BRASIL CONCURSOS - UTR DE CAMARGO ASSESSORIA EM GESTÃO 

PÚBLICA ME. lacrados 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.  

4.6  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 Volante, designado pela 

Coordenação do Concurso Público.  
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4.7  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. Em hipótese alguma 

haverá substituição do cartão por erro do candidato.  

4.8  Ao final das provas, os três últimos candidatos deverão permanecer na sala, a fim de assinar o lacre do envelope 

das folhas de respostas juntamente com o fiscal e coordenador, sendo liberados quando todos(as) tiverem 

concluído.  

 

 

 

5.  DAS PROVAS DA COMPOSIÇÃO E NÚMERO DE QUESTÕES  

  

CARGO CONTEÚDO Nº QUESTÕES 

 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE  

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

OPERADOR DE MÁQUINAS 

MERENDEIRA 

VIGIA 

 

 

Língua Portuguesa  

Raciocínio Lógico 

Conhecimentos Gerais 

Conhecimento Específico 

 

10 (dez) 

10 (dez) 

10 (dez) 

10 (dez) 

 

 

AGENTE DE APOIO ESCOLAR 

AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO  

TÉCNICO EM FARMÁCIA  

TÉCNICO QUÍMICO  
TESOUREIRO 

 

Língua Portuguesa  

Raciocínio Lógico 

Informática 

Conhecimentos Gerais 

Conhecimento Específico 

 

10 (dez) 

05 (cinco) 

05 (cinco) 

05 (cinco) 

15 (quinze) 

 

CONTADOR  

CIRURGIÃO DENTISTA  

ENFERMEIRO 

FISCAL MUNICIPAL 

FISIOTERAPEUTA 

FONOAUDIÓLOGO 

MÉDICO 

MÉDICO SAÚDE DA FAMÍLIA E COMUNIDADE, 

MÉDICO VETERINÁRIO 

PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL 

PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL 

PROFESSOR DE INFORMÁTICA  

PROFESSOR DE INGLÊS 

 

Língua Portuguesa  

Raciocínio Lógico 

Conhecimentos Gerais 

Conhecimento Específico 

 

10 (dez) 

05 (cinco) 

05 (cinco) 

20 (vinte) 

 

PROVA PRÁTICA 

• CARGO: Operador de Máquina 

 

5.1  

 

A classificação final obedecerá à ordem decrescente de notas ou média.   
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6.  DAS MATÉRIAS E DA FORMA DE AVALIAÇÃO DA PROVA PRÁTICA: 

  

6.1       As matérias constantes das provas a que se submeterão os candidatos são as constantes no Anexo III do presente 

Edital.  

6.2      A prova prática, para o cargo de operador de máquinas objetiva avaliar o grau de conhecimento e as habilidades 

do candidato de forma teórica e por meio de demonstração, prática das atividades inerentes ao cargo ou função, 

respeitando-se o conteúdo descrito no Anexo IV do presente Edital. As provas práticas ocorrerão em local e horário 

a ser divulgado por meio de edital de convocação próprio. 

6.3.     A aplicação e a avaliação da prova prática 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.  

6.4.     A prova prática será avaliada de “0” (zero) a “100” (cem) pontos e terá como critério de avaliação a "Capacidade 

Técnica". Serão considerados aptos os candidatos que obtiverem, no mínimo, 50 (cinquenta) pontos na prova 

prática. O candidato que não auferir a nota mínima de 50 (cinquenta) pontos na prova prática será considerado 

inapto.  

6.5.    A Capacidade Técnica se traduz na capacidade teórica e prática de manuseio adequado de equipamentos e 

utensílios empregados no desenvolvimento de tarefas propostas.  

6.6.     O candidato inapto ou que não realizar a Prova Prática será eliminado do Concurso Público, mesmo tendo sido 

aprovado nas Provas Objetivas. 

 

7.  DAS NORMAS  

  

7.1     LOCAL, DIA, HORÁRIO - As provas objetivas (escritas) serão realizadas no dia 30 de setembro de 2018, às 

14h00 em local ainda a ser divulgado por meio de Edital próprio e que será afixado no local de costume da 

Prefeitura, por meio de jornal com circulação regional e no site http://www.joaoramalho.sp.gov.br e 

http://www.spbrasilconcursos.com.br/, com antecedência mínima de 3 (três) dias.  

7.1.1  Caso o número de candidatos exceda a oferta de lugares nas escolas localizadas na cidade, a SPBRASIL 

CONCURSOS – UTR de Camargo Assessoria em Gestão Pública ME. e o Município 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 por meio do site www.spbrasilconcursos.com.br.  

7.2      Será disponibilizado no site www.spbrasilconcursos.com.br, com antecedência mínima de 3 (três) dias, o Edital de 

convocação dos inscritos para os cargos previstos neste Edital.  

7.3      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 Público designado pela SPBRASIL CONCURSOS – UTR de Camargo Assessoria em Gestão Pública 

ME. 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.  

7.4    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.  

7.5     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, pois, no referido horário, os 

portões serão fechados, não sendo permitida a entrada de candidatos retardatários.  

7.6   É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar a publicação de todos os atos, editais e 

comunicados referentes a este Concurso Público, os quais serão afixados também nos quadros de aviso 

da Prefeitura Municipal de João Ramalho/SP, e no site oficial da Prefeitura de João Ramalho 

http://www.joaoramalho.sp.gov.br, devendo, ainda, manter atualizado seu endereço.  

http://www.caiua.sp.gov.br/site/
http://www.joaoramalho.sp.gov.br/
http://www.caiua.sp.gov.br/site/
http://www.spbrasilconcursos.com.br/
http://www.cmmconcursos.com.br/
http://www.cmmconcursos.com.br/
http://www.cmmconcursos.com.br/
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8.  DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE  

  

8.1       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.  

c) Maior número de acertos na prova de Conhecimentos Específicos;  

d) Maior número de acertos na prova de Português;  

8.1.1   Persistindo o empate entre os candidatos, depois de aplicados todos os critérios acima, o desempate se dará por 

meio de sorteio.  

8.1.2   O sorteio será realizado ordenando-se as inscrições dos candidatos empatados, de acordo com o seu número de 

inscrição, de forma crescente ou decrescente, conforme o resultado do primeiro prêmio da extração da Loteria 

Federal, do sorteio imediatamente anterior ao dia de aplicação da Prova Objetiva, conforme os seguintes critérios:  

a) se a soma dos algarismos do número sorteado no primeiro prêmio da Loteria Federal for par, a ordem será a 

crescente;  

b) se a soma dos algarismos da Loteria Federal for ímpar, a ordem será a decrescente.  

 

9.  DA FORMA DE JULGAMENTO DA PROVA OBJETIVA  

 

9.1  

 

A prova objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos e terá caráter classificatório e eliminatório.  

9.2       A nota da prova objetiva será obtida com a aplicação da fórmula abaixo:  

 

                 

               ONDE:  

         NPO = Nota da prova objetiva  

         TQP = Total de questões da prova   

         NAP = Número de acertos na prova.  

 

 
9.3       Será considerado aprovado na prova objetiva o candidato que obtiver, no mínimo, 50 (cinquenta) pontos.  
 

 9.4       O candidato que não auferir, no mínimo, 50 (cinquenta) pontos na prova objetiva será desclassificado do 
Concurso Público. 

 
 9.5       Para os candidatos ao cargo de Operador de Máquinas a nota final será a média aritmética obtida com a soma 

das notas nas provas objetivas e práticas, cuja fórmula é a seguinte:  
 
NF = NPO + NPP  
                  2 
ONDE: NF = Nota Final  
NPO = Nota na Prova Objetiva  
NPP = Nota na Prova Prática 
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10.  DOS TÍTULOS 

  

10.1     O Concurso Público será de provas com valoração de títulos para os cargos de CONTADOR, CIRURGIÃO 

DENTISTA, ENFERMEIRO, FISCAL MUNICIPAL, FISIOTERAPEUTA, FONOAUDIÓLOGO, MÉDICO, MÉDICO 

SAÚDE DA FAMÍLIA E COMUNIDADE, MÉDICO VETERINÁRIO, PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL, 

PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL,  PROFESSOR DE INFORMÁTICA e PROFESSOR DE INGLÊS. 

Serão considerados os seguintes Títulos: 

ESPECIFICAÇÃO DOS TÍTULOS VALOR 

DOUTORADO: Diploma de Doutor 

correspondente ao campo de atuação do cargo 

pretendido, ou na área da atuação. 

10 (dez) pontos por Título, sendo aceito apenas 1(um). 

MESTRADO: Diploma de Mestre 

correspondente ao campo de atuação do cargo 

pretendido, ou na área da atuação.  

07 (sete) pontos por Título, sendo aceito apenas 1(um). 

LICENCIATURA: Diploma em outras áreas com 

Licenciatura na área de atuação.  

03 (três) pontos por Título, sendo aceito apenas um, 

desde que não tenha sido utilizado como pré-requisito. 

PÓS-GRADUAÇÃO: Curso de Pós-Graduação 

Lato Sensu, na Área de atuação.  

02 (dois) pontos por Certificado, sendo aceitos até dois, 

com carga horária mínima de 360 horas cada. 

 

10.2      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.  

10.3       A soma total dos títulos não poderá ultrapassar “24 (vinte e quatro) pontos”.  

10.4       Sobre a nota obtida pelos candidatos serão somados os pontos referentes aos títulos, para a classificação final.  

10.5       Os pontos serão contados apenas para efeito de “classificação” e não de “aprovação”.  

10.6     Os candidatos deverão apresentar através da área do candidato no site www.spbrasilconcursos.com.br 

até o último dia das inscrições, por meio de CÓPIA REPROGRÁFICA AUTENTICADA DE EVENTUAIS 

TÍTULOS DIGITALIZADOS, conforme o item 10.2 do presente Edital enviados em arquivos no formato 

digital (*.pdf, *jpg). Não serão considerados os títulos apresentados, por qualquer outra forma, fora do dia 

e horário acima determinados e estes deverão ser apresentados e entregues no campo específico na área 

do candidato no site http://www.spbrasilconcursos.com.br.  

10.7   Não serão aceitos protocolos de documentos referentes a títulos. As cópias reprográficas deverão ser 

autenticadas em cartório e enviadas exclusivamente pelo site. 

10.8     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.  

10.9    Não serão pontuadas como título, graduação ou pós-graduação, quando exigidas como pré-requisito.  

 

11.  DOS RECURSOS  

 

11.1     Para recorrer o candidato deverá acessar o endereço eletrônico www.spbrasilconcursos.com.br e ir até a “Área do 

Candidato” – “Recursos e Requerimentos” – e preencher online o formulário de recurso e enviá-lo via internet, 

seguindo as instruções nele contidas.   
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11.2    Tendo como prazo o requerimento de recurso até o último dia do prazo recursal de cada fase, conforme o próximo 

item.    

11.2.1 Todos os recursos deverão ser interpostos nas datas constantes do ANEXO I:  

a) Da Homologação das inscrições;  

b) Do Gabarito;  

c) Do Resultado Preliminar.  

  

11.2.2 Em qualquer caso, não serão aceitos recursos encaminhados via postal, via fax ou via eletrônica. A interposição 

deverá ser feita diretamente no site. Contendo nome do candidato, RG, número de inscrição, cargo para o qual se 

inscreveu e as razões recursais.  

 

11.3    Caberá recurso à SP BRASIL CONCURSOS - UTR DE CAMARGO ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA ME. 

em face do gabarito e/ou contra o conteúdo da prova, no tocante a erro material ou de teor das questões.  

11.3.1 Julgados os recursos em face do gabarito e/ou da prova objetiva, sendo caso, será publicado um novo gabarito, 

com as modificações necessárias, que permanecerá no site pelo prazo de 2 (dois) dias úteis. Caberá à SPBRASIL 

CONCURSOS – UTR de Camargo Assessoria em Gestão Pública ME. decidir sobre a anulação de questões 

julgadas irregulares.  

11.3.2 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.  

11.4   Os recursos deverão estar embasados em argumentação lógica e consistente. Em caso de constatação de questões 

da prova, o candidato deverá se pautar em literatura conceituada e argumentação plausível.  

11.5    Recursos não fundamentados ou interpostos fora do prazo serão indeferidos sem julgamento de mérito. A Comissão 

constitui última instância na esfera administrativa para conhecer de recursos, não cabendo recurso adicional pelo 

mesmo motivo.  

11.6   O gabarito oficial será disponibilizado no site www.spbrasilconcursos.com.br através da área do candidato entre às 

14h00 e 18h00 da segunda-feira subsequente à data da aplicação da prova e o candidato terá acesso ao  caderno 

de questões  no site durante o período recursal acessando a Área da Candidato.  

  

12.  DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

  

12.1    A inscrição implica na aceitação por parte do candidato de todos os princípios, normas e condições do Concurso 

Público, estabelecidas no presente Edital e na legislação municipal e federal pertinente.  

12.2   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 decorrentes da 

inscrição, sem prejuízo de responsabilização nas esferas administrativa, cível e penal.  

12.3    A SP BRASIL CONCURSOS - UTR DE CAMARGO ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA ME. bem como o 

órgão realizador do presente certame não se responsabilizam por quaisquer cursos, textos, apostilas e outras 

publicações referentes ao processo.  

12.4   Decorrido 02 (dois) anos da homologação do resultado final deste concurso público, e, não havendo óbice 

administrativo, judicial ou legal, é facultada à empresa organizadora do certame a incineração dos cadernos das 

provas não retirados pelos interessados. Os demais registros escritos e eletrônicos permanecerão arquivados na 

prefeitura pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos contados da homologação.  

12.5    O candidato obriga-se a manter atualizado seu endereço para correspondência, junto ao órgão realizador, após o 

resultado final.  

12.6   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.  

http://www.cmmconcursos.com.br/
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12.7   Para efeito de admissão, fica o candidato convocado sujeito à aprovação em exame de saúde, elaborado por 

médicos especialmente designados pelo Município e apresentação de documentos legais que lhe forem exigidos.  

12.8  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:  

-Exames médicos laboratoriais e ambulatoriais;  

Após avaliações e pareceres médicos conclusivos, considerado o convocado APTO ao exercício de suas funções, 

poderá iniciar suas atividades.  

12.9    Nos termos do artigo 37, § 10º, da Constituição Federal, acrescido pela Emenda Constitucional nº 20, de 04/06/98, 

é vedada a percepção simultânea de salários com proventos de aposentadoria, salvo nas hipóteses de acumulação 

remunerada, expressamente previstos pela Lei Maior.  

12.10 Ficam impedidos de participarem do certame aqueles que possuam com qualquer dos sócios da SPBRASIL 

CONCURSOS – UTR de Camargo Assessoria em Gestão Pública ME. a 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.  

12.11  Não obstante as penalidades cabíveis, a SPBRASIL CONCURSOS – UTR de Camargo Assessoria em Gestão 

Pública ME. poderá, a qualquer tempo, anular a inscrição ou a prova do candidato, desde que verificadas 

falsidades de declaração ou irregularidades na prova.  

 

12.12  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 pelo Município e SPBRASIL Concursos – UTR de 

Camargo Assessoria em Gestão Pública ME.  

12.13  A inexatidão das informações ou a constatação, mesmo posterior, de irregularidade em documentos ou nas provas, 

eliminarão o candidato do Concurso Público.  

12.14  Os vencimentos constantes do presente Edital são referentes ao da data do presente Edital.  

 

Sem mais,  

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.  

 

 

  

Prefeitura Municipal de João Ramalho, 17 de agosto de 2018.  

 

 

 

 

 

 

WAGNER MATHIAS   

Prefeito Municipal  
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ANEXO I  

  

CALENDÁRIO DO CONCURSO PÚBLICO  
  

EVENTO  DATA  

Publicação do Edital  17/08/2018  

Período de Inscrições  
18 de agosto às 23h59min do dia 07 

de setembro de 2018 

Homologação das inscrições e identificação do local de provas  11/09/2018 

Recurso das Inscrições  12 a 13/09/2018 

Convocação para Prova Escrita 17/09/2018 

Prova Escrita  30/09/2018 

Disponibilização do Gabarito  01/10/2018 

Recebimento do Recurso do Gabarito   02 a 03/10/2018  

Resultado Preliminar  08/10/2018 

Recebimento de Recurso do Resultado Preliminar  09/10/2018 a 10/10/2018 

Convocação para a Prova Prática 12/10/2018 

Classificação Final para os cargos que não tem Prova Pratica 13/10/2018 

Prova Prática 21/10/2018 

Classificação Preliminar dos Cargos com Prova Prática 22/10/2018 

Recebimento de Recurso do Resultado Preliminar da Prova Prática 23 a 24/10/2018 

Classificação Final dos Cargos com Prova Prática 26/10/2018 

Divulgação do Edital de Homologação  29/10/2018 

  

OBS.: Cronograma previsto do Concurso Público poderá ser alterado. Os interessados deverão acompanhar o 

andamento do Concurso Público pelo site www.spbrasilconcursos.com.br .  

http://www.cmmconcursos.com.br/
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ANEXO II  

  

DAS ATRIBUIÇÕES  

 

CARGO 
PÚBLICO 

Descrição Sumária das Atribuições e Funções: 
 

AGENTE 
COMUNITÁRIO DE 

SAÚDE 

Exercer 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. Descrição Detalhada das funções verificar ANEXO II (Lei Municipal n. 131, de 
2 de fevereiro de 2005). 

AGENTE DE APOIO 
ESCOLAR 

Cuidam da segurança do aluno nas dependências, entrada e saída e durante o trajeto de transporte escolar; 
inspecionam o comportamento dos alunos no ambiente escolar. Orientam alunos sobre regras e procedimentos, 
regimento escolar, cumprimento de horários; ouvem reclamações e analisam fatos. Prestam apoio às atividades 
acadêmicas; controlam as atividades livres dos alunos, orientando entrada e saída de alunos, fiscalizando 
espaços de recreação, definindo limites nas atividades livres. Organizam ambiente escolar e providenciam 
manutenção predial. Descrição Detalhada das funções verificar ANEXO II (Lei Municipal n. 131, de 2 de fevereiro 
de 2005.). 

AUXILIAR DE 
CONSULTÓRIO 

DENTÁRIO 

Desenvolver em equipe ações de promoção da saúde e prevenção de riscos ambientais e sanitários visando a 
melhoria da qualidade de vida da população; Desenvolver em equipe ações de planejamento participativo e 
avaliação dos serviços de saúde; Organizar o ambiente de trabalho, considerando a sua natureza e as 
finalidades das ações desenvolvidas em saúde bucal; Desenvolver ações de prevenção e controle das doenças 
bucais, voltadas para indivíduos, famílias e coletividade; Realizações ações de apoio ao atendimento clínico em 
saúde, interagindo com a equipe, usuários e seus familiares.  Descrição Detalhada das funções verificar ANEXO 
II (Lei Municipal n. 131, de 2 de fevereiro de 2005). 

AUXILIAR DE 
SERVIÇOS GERAIS 

Realizar serviços gerais de limpeza e conservação de instalações, móveis, equipamentos e utensílios em 
geral,nas unidades administrativas da Prefeitura Municipal, bem como atividades relacionadas e manutenção e 
controle da frota municipal. Descrição Detalhada das funções verificar ANEXO II (Lei Municipal n. 131, de 2 de 
fevereiro de 2005). 

CONTADOR 

Desenvolve atividades relativas aos atos e fatos da contabilidade orçamentária, financeira e patrimonial, 
compreendendo a elaboração e análise de balancetes, balanços, registro e demais demonstrações contábeis; 
Executar a contabilidade geral, operacionalizar a contabilidade pública. Descrição Detalhada das funções 
verificar ANEXO II (Lei Municipal n. 131, de 2 de fevereiro de 2005.). 

CIRURGIÃO 
DENTISTA 

Diagnosticar e avaliar pacientes e planejar tratamento. Atender, orientar e executar tratamento odontológico. 
Administrar local e condições de trabalho, adotando medidas de precaução universal de biossegurança. 
Descrição Detalhada das funções verificar ANEXO II (Lei Municipal n. 131, de 2 de fevereiro de 2005.). 

ENFERMEIRO 

Planejar, organizar, supervisionar e executar serviços de enfermagem em postos, centros de saúde e unidades 
assistenciais, participar da elaboração e da execução de programas de saúde pública, orientar e acompanhar a 
saúde da mulher, orientar e acompanhar a saúde de crianças e idosos, realizar palestras comunitárias, vacinar, 
acompanhar a aplicação do receituário médico, realizar curativos, auxiliar nos procedimentos cirúrgicos, bem 
como executar outras atividades que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito das atribuições do cargo e 
da área de atuação. Descrição Detalhada das funções verificar ANEXO II (Lei Municipal n. 131, de 2 de fevereiro 
de 2005). 

FISCAL MUNICIPAL 
 

Exerce a atividade de orientação e fiscalização em geral, bem como atividades correlatas ao desempenho da 
fiscalização, impondo as penalidades necessárias, nos termos da lei. Descrição Detalhada das funções verificar 
ANEXO II (Lei Municipal n. 131, de 2 de fevereiro de 2005.). 

FISIOTERAPEUTA 

Planejamento, execução, acompanhamento e controle dos serviços gerais de fisioterapia e da área técnico-
administrativa relacionada, respeitadas a formação, legislação profissional e os regulamentos do serviço. 
Descrição Detalhada das funções verificar ANEXO II (Lei Municipal n. 131, de 2 de fevereiro de 2005.). 
 

FONOAUDIÓLOGO 

Prestar assistência de fonoaudiologia. Fazer inspeções de saúde em candidatos a cargos públicos e em 
servidores municipais e na população determinada pelo Sistema de Saúde do Município de João Ramalho. 
Descrição Detalhada das funções verificar ANEXO II (Lei Municipal n. 131, de 2 de fevereiro de 2005.). 
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MÉDICO 

Aplica os conhecimentos de medicina na prevenção e diagnóstico das doenças do corpo humano. Suas funções 
consistem em: efetua exames médicos, avaliando o estado geral em que o paciente se encontra e emitindo 
diagnóstico com a respectiva prescrição de medicamentos e/ou solicitação de exames, visando a promoção da 
saúde e bem estar da população. Descrição Detalhada das funções verificar ANEXO II (Lei Municipal n. 131, de 
2 de fevereiro de 2005.). 

MÉDICO SAÚDE 
DA FAMÍLIA E 
COMUNIDADE 

Atender a todos os integrantes de cada família, independente de sexo e idade; desenvolver com os demais 
integrantes da equipe ações preventivas e de promoção da qualidade de vida da população. Descrição 
Detalhada das funções verificar ANEXO II (Lei Municipal n. 131, de 2 de fevereiro de 2005.). 

MÉDICO 
VETERINÁRIO 

Praticar clínica médica veterinária em todas as suas especialidades; contribuir para o bem-estar animal; 
promover saúde pública; exercer defesa sanitária animal; atuar na produção e no controle de qualidade de 
produtos; fomentar produção animal; atuar nas áreas de biotecnologia e de preservação ambiental; elaborar 
laudos, pareceres e atestados; assessorar na elaboração de legislação pertinente. Descrição Detalhada das 
funções verificar ANEXO II (Lei Municipal n. 131, de 2 de fevereiro de 2005.). 

MERENDEIRA 
Preparar refeições e alimentos em geral. Descrição Detalhada das funções verificar ANEXO II (Lei Municipal n. 
131, de 2 de fevereiro de 2005.). 

OPERADOR DE 
MÁQUINAS 

Operar com máquinas e equipamentos de baixa potência, tratores, máquinas motoniveladoras, pás 
carregadeiras, retroescavadeiras e outros veículos assemelhados. Descrição Detalhada das funções verificar 
ANEXO II (Lei Municipal n. 131, de 2 de fevereiro de 2005.). 

PROFESSOR DE 
ENSINO INFANTIL 

São atribuições do professor em função de docência, preparar e ministrar aulas em disciplinas, áreas de estudos 
ou atividades, avaliar e acompanhar o aproveitamento do corpo discente, fundamental e médio, no respectivo 
campo de atuação, e outras atividades correlatas. Descrição Detalhada das funções verificar ANEXO II (Lei 
Municipal n. 131, de 2 de fevereiro de 2005). 

PROFESSOR DE 
ENSINO 

FUNDAMENTAL 

São atribuições do professor em função de docência, preparar e ministrar aulas em disciplinas, áreas de estudos 
ou atividades, avaliar e acompanhar o aproveitamento do corpo discente, fundamental e médio, no respectivo 
campo de atuação, e outras atividades correlatas. Descrição Detalhada das funções verificar ANEXO II (Lei 
Municipal n. 131, de 2 de fevereiro de 2005). 

PROFESSOR DE 
INFORMÁTICA 

 

São atribuições do professor em função de docência, preparar e ministrar aulas em disciplinas, áreas de estudos 
ou atividades, avaliar e acompanhar o aproveitamento do corpo discente, fundamental e médio, no respectivo 
campo de atuação, e outras atividades correlatas. Descrição Detalhada das funções verificar ANEXO II (Lei 
Municipal n. 131, de 2 de fevereiro de 2005). 

PROFESSOR DE 
INGLÊS 

São atribuições do professor em função de docência, preparar e ministrar aulas em disciplinas, áreas de estudos 
ou atividades, avaliar e acompanhar o aproveitamento do corpo discente, fundamental e médio, no respectivo 
campo de atuação, e outras atividades correlatas. Descrição Detalhada das funções verificar ANEXO II (Lei 
Municipal n. 131, de 2 de fevereiro de 2005). 

TÉCNICO EM 
FARMÁCIA 

 

Auxilia nos trabalhos da farmácia municipal, sob a supervisão do farmacêutico, exercendo atividades diversas. 
Descrição Detalhada das funções verificar ANEXO II (Lei Municipal n. 131, de 2 de fevereiro de 2005). 
 

TÉCNICO QUÍMICO 
 

Realiza ensaios e pesquisas em geral. Pesquisa e desenvolvimento de métodos e produtos. Análise química e 
físico-química, químico-biológica, bromatológica, toxicológica e legal, padronização e controle de qualidade. 
Produção; Tratamentos prévios e complementares de produtos e resíduos. Operação e manutenção de 
equipamentos e instalações; execução de trabalhos técnicos. Descrição Detalhada das funções verificar ANEXO 
II (Lei Municipal n. 131, de 2 de fevereiro de 2005). 
 

TESOUREIRO 
 

Executar as atividades relativas à Tesouraria, respondendo pelas atividades de recebimento, guarda de valores 
e contas a pagar e a receber, visando assegurar o cumprimento das obrigações financeiras do Município. 
Descrição Detalhada das funções verificar ANEXO II (Lei Municipal n. 131, de 2 de fevereiro de 2005). 
 

VIGIA 

Executar a vigilância nos próprios públicos onde estiver designado, zelando por materiais, instalações, 
mobiliário, pela normalidade dos ambientes em que estiver designado, dando apoio a eventos em geral 
promovidos pelo Poder Público Municipal. Descrição Detalhada das funções verificar ANEXO II (Lei Municipal 
n. 131, de 2 de fevereiro de 2005). 
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ANEXO III  

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

(verificar composição das provas no item 5 do presente edital)  

 

NÍVEL DE ENSINO FUNDAMENTAL   

  

Língua Portuguesa: Ortografia: uso de S e Z. Emprego de SS, C, Ç, CH, EX, J e G. Divisão silábica: separação e partição 

de silabas. Classificação das palavras quanto ao número de sílabas. Acentuação gráfica: princípios básicos(regras), 

classificação das palavras quanto à posição da sílaba tônica, Classe de palavras (classes gramaticais). Flexões: gênero, 

número e grau do substantivo e adjetivo. Tempos e modos do verbo. Crase. Frase e Oração. Tipos de sujeito. Sinônimos 

e antônimos. Interpretação de texto. Sufixos e Prefixos. Tipos de predicado. Pronomes de Tratamento. Vozes do verbo. 

 

Raciocínio Lógico: Números naturais e inteiros: operações e propriedades. Números racionais, representação fracionária 

e decimal: operações e propriedades. Razão e proporção. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Potenciação. 

Radiciação. Porcentagem. Juros simples. Regra de três simples. Equação do 1º e 2º grau. Unidades de medida. Sistema 

métrico decimal. Geometria plana: ângulos, polígonos regulares, cálculo de áreas, Teorema de Tales e Teorema de 

Pitágoras. Geometria Espacial: Página 2 de 5 poliedros regulares, pirâmides, prismas, cilindros, cones e cálculo de 

volumes. Análise de gráficos e tabelas. Resolução de situações-problema. 

Conhecimentos Gerais: Tópicos relevantes e atuais de diversas áreas, tais como política, economia, sociedade, 

educação, cultura, tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, responsabilidade 

socioambiental, problemas ambientais, segurança, globalização e ecologia e suas vinculações históricas, do Município, 

 do Estado, do Brasil e no mundo. Aspectos históricos e geográficos do Município de João Ramalho-SP: hidrografia, 

relevo, população, clima, vegetação, limites geográficos, economia, e símbolos municipais. Ética e trabalho. Constituição 

Federal, Constituição do Estado de São Paulo. 

 

Conhecimentos Específicos - Agente Comunitário de Saúde: Princípios e Diretrizes do Sistema Único de Saúde e a 

Lei Orgânica da Saúde. Política Nacional de Atenção Básica - PNAB - Portaria n° 2488/GM/2011. Cadastramento familiar 

e Mapeamento: finalidade e instrumentos. Conceito de territorialização, microárea e área de abrangência. Diagnóstico 

comunitário. Principais problemas de saúde da população e recursos existentes para o enfrentamento dos problemas. 

Saúde da criança e da mulher. Abordagem comunitária: mobilização e participação comunitária em saúde. Acolhimento e 

vínculo. Visita domiciliar. Estratégia Saúde da Família. Calendário básico de vacinação. Noções Básicas de doença como: 

Leishmaniose visceral e tegumentar, dengue, esquistossomose, tuberculose, hanseníase, hipertensão arterial, diabetes, 

entre outras. Higiene, saúde e prevenção das doenças contagiosas. A participação do Agente Comunitário de Saúde no 

PACS e PSF (Lei nº 11.350/2006). Doenças sexualmente transmissíveis. Educação permanente em saúde. 

Conhecimentos geográficos da área/região/município de atuação. Conceitos e critérios de qualidade de atenção à saúde: 

acessibilidade, humanização do cuidado, satisfação do usuário e do trabalhador, equidade, outros. Noções Básicas de 

Epidemiologia, Meio Ambiente e Saneamento. Lei Orgânica do Município de João Ramalho. 

 

Conhecimentos Específicos – Auxiliar de Serviços Gerais: Conhecimentos sobre a limpeza de ambientes nas 

repartições públicas municipais; limpeza de dependências de circulação, dependências de trabalho e dependências 

sanitárias; conhecimentos sobre a prática de limpeza de pisos, assoalhos, paredes, tetos, madeiras, vidraças, mobiliário, 

em geral; conhecimentos sobre produtos químicos, bioquímicos e orgânicos para execução das limpezas antes 

relacionadas; normas de segurança nos serviços de limpeza, inclusive acerca do uso de materiais e equipamentos e 

proteção individual; conhecimentos de serviços de copa (preparação de café, chás); conhecimentos relacionados ao 

programa de alimentação escolar – cozinhas, produção de refeições para os alunos, produtos alimentícios, guarda e 

estocagem de produtos alimentícios; formas e procedimentos para servir (café, chás, água) no ambiente de trabalho; 

conhecimentos relacionados ao lixo, sua classificação, separação, coleta e destino adequado; Guarda e armazenagem 

de materiais e utensílios. Serviços de copa e cozinha, na limpeza e manutenção de ambientes internos; conhecimentos 

acerca do reparo de cafés, chás e outras bebidas servidas no ambiente de trabalho e conhecimentos acerca dos serviços 

de copa e cozinha, inclusive de preparo e distribuição da alimentação escolar, nas escolas da rede municipal de ensino; 

conhecimentos sobre a limpeza de dependências sanitárias, pisos, assoalhos, móveis, equipamentos de informática. 
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Conhecimentos Específicos – Operador de Máquinas: Conhecimento sobre equipamentos de proteção individual – 

EPIs; Conhecimento sobre todo o funcionamento e operação, manutenção, conservação e limpeza de máquinas pesadas 

- retro-escavadeira, motoniveladoras (Patrol), pá carregadeira, rolo de compactação etc.; Conhecimentos da Lei 9.503 de 

23/09/97 que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro. Higiene e Limpeza. Utilização de materiais e equipamentos na área 

de atuação. Utilização de equipamentos de proteção individual na área de atuação. Lei Orgânica do Município de João 

Ramalho. 

 

Conhecimentos Específicos – Merendeira: Relações Interpessoais no trabalho; comportamento ético no trabalho. 

Alimentação e Nutrição: classificação e função dos alimentos; molhos e temperos; aprimoramento e balanceamento de 

cardápios; confecção de alimentos quentes e frios; corte de carne e legumes; organização de materiais utilizados; 

preparação dos alimentos em grande escala; Controle de eletrodomésticos e outras máquinas; guarda de utensílios, 

equipamentos e de materiais de limpeza. Estocagem, conservação, distribuição e transporte corretos dos alimentos; 

planejamento da merenda. Merenda Escolar – sua especificidade. Higiene na Manipulação de Alimentos: cuidados com 

o ambiente onde é preparada a merenda; higiene e limpeza pessoal e de utensílios; uso de vestimenta adequada ao 

manipular alimentos; higiene pessoal; controle higiênico sanitário dos alimentos; contaminações. Tratamento e destino do 

lixo; qualidade da água; prevenção e controle de insetos e roedores. Prevenção de Acidentes. Demais assuntos que 

compõem o quadro de atribuições do cargo. Atividades específicas teóricas inerentes ao cargo, Lei orgânica de João 

Ramalho, Direitos e Deveres do Funcionário Público. Noções de primeiros socorros. Prevenção e combate a incêndio. 

 

Conhecimentos Específicos – Vigia: Defesa Pessoal. Direitos Humanos e Relações humanas no trabalho. Prevenção 

e combate a incêndio. Primeiros Socorros. Radiocomunicação e alarmes. Sistema de Segurança Pública. Atendimento ao 

público. Lei nº 8.069/90 – Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Atividades específicas teóricas inerentes 

ao cargo, Lei orgânica de João Ramalho, Direitos e Deveres do Funcionário Público. 

 

 

NÍVEL DE ENSINO MÉDIO 

 

Língua Portuguesa: Ortografia. Relações entre fonemas e grafias. Acentuação. Morfologia: Estrutura e formação de 

palavras. Classes de palavras e seu emprego. Flexão nominal e verbal. Sintaxe: Processos de coordenação e 

subordinação. Equivalência e transformação de estruturas. Discurso direto e indireto. Concordância nominal e verbal. 

Regência verbal e nominal. Crase. Pontuação. Interpretação de textos: Variedade de textos e adequação de linguagem. 

Estruturação do texto e dos parágrafos. Informações literais e inferências. Estruturação do texto: recursos de coesão. 

Significação contextual de palavras e expressões. 

Raciocínio Lógico: Teoria dos conjuntos. Conjuntos numéricos (definições, operações e propriedades): números naturais, 

números inteiros, números racionais, números irracionais e números reais. Unidades de medida. Sistema métrico decimal. 

Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Relações: par ordenado, representação gráfica, produto cartesiano, 

relação binária, domínio e imagem e relação inversa. Análise de gráficos e tabelas. Teoria das funções. Funções do 1º 

grau. Funções do 2º grau. Equações irracionais. Inequações irracionais. Potenciação. Radiciação. Equação do 1º e 2º 

grau. Trigonometria. Sequências. Progressão aritmética e geométrica. Matrizes. Determinantes. Sistemas lineares. Análise 

combinatória: princípio fundamental de contagem, fatorial, permutações, arranjos e combinações. Binômio de Newton. 

Probabilidade. Razão e proporção. Regra de três simples e composta. Matemática financeira: porcentagem, capital, 

montante, descontos, lucros, prejuízos, taxas de juros, juros simples e juros compostos. Estatística. Geometria plana: 

ângulos, triângulos, quadriláteros, polígonos, circunferência e círculo, cálculo de áreas, Teorema de Tales, Teorema de 

Pitágoras. Geometria Espacial: poliedros regulares, pirâmides, prismas, cilindros, cones e cálculo de volumes. Resolução 

de situações-problema. 

Informática:  Noções de sistema operacional (ambiente Windows 7 e 10). Edição de textos, planilhas e apresentações 

(ambiente Microsoft Office 2010). Redes de computadores, ferramentas, aplicativos e procedimentos de Internet e intranet. 

Programas de navegação (Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome). Programa de correio eletrônico 

(Microsoft Outlook).  

 

Conhecimentos Gerais: Tópicos relevantes e atuais de diversas áreas, tais como política, economia, sociedade, 

educação, cultura, tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, responsabilidade 

socioambiental, problemas ambientais, segurança, globalização e ecologia e suas vinculações históricas, do Município, 

 do Estado, do Brasil e no mundo. Aspectos históricos e geográficos do Município de João Ramalho - SP: hidrografia, 

relevo, população, clima, vegetação, limites geográficos, economia, e símbolos municipais. Ética e trabalho. Constituição 

Federal, Constituição do Estado de São Paulo. 
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Conhecimentos Específicos – Agente de Apoio Escolar: 1. BRASIL. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 – Dispõe 

sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Brasília, DF. 2. BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. 

Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Brasília, DF. 3. BRASIL. Resolução nº 5, de 17 de dezembro de 

2009. Fixa diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. Brasília: Conselho Nacional de Educação, Câmara 

de Educação Básica – MEC/CNE/CEB, 2009. 4.MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Higiene e Segurança nas Escolas. 

Disponível em http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/profunc/higiene.pdf. 5. Lei Orgânica do Município de João 

Ramalho. 

 

Conhecimentos Específicos – Auxiliar de Consultório Dentário: SUS, princípios e diretrizes. Programa Saúde da 

Família, o papel e a inserção das equipes de saúde bucal no PSF. Programa Brasil Sorridente e os PCs (Procedimentos 

coletivos); programa de Odontologia preventiva do Ministério da Saúde. Conceitos de prevenção em Odontologia e a 

importância do uso racional do flúor. Trabalho em equipe e a inserção da ASB nessa lógica de trabalho. Acolhimento ao 

usuário do SUS. Aspectos ergonômicos aplicados ao trabalho em Odontologia e o trabalho a quatro mãos. Bio segurança, 

infecção cruzada, conceitos de esterilização e desinfecção e sua aplicação na clínica odontológica, manutenção correta 

dos equipamentos odontológicos. A administração correta do consultório odontológico, conhecimento do prontuário e o 

correto preenchimento das fichas clínicas e odontograma. O significado da saúde e da doença nas sociedades e o 

processo saúde doença. Anatomia da cavidade bucal e anexos. As principais doenças da cavidade bucal. Conhecimento 

dos principais instrumentais e materiais odontológicos utilizados na clínica odontológica e seu correto uso, manuseio e 

armazenamento. Noções de ética em Odontologia. Lei Orgânica do Município de João Ramalho. 

 

Conhecimentos Específicos – Técnico em Farmácia: SUS, Princípios e Diretrizes. Seleção de medicamentos, controle 

e conservação de medicamentos, distribuição e controle de consumo e armazenamento; boas práticas de armazenamento 

de medicamentos; Portaria 344/1998; logística de abastecimento da farmácia: ponto de requisição, estoque mínimo e 

estoque máximo; informática aplicada à farmácia. Farmacologia geral; classificação dos medicamentos, vias de 

administração, conservação, dispensação e acondicionamento de medicamentos. Formas farmacêuticas; RENAME e 

Farmacovigilância. Lei Orgânica do Município de João Ramalho. 

 

Conhecimentos Específicos – Técnico Químico: Diferenciação dos tratamentos biológicos; Etapas de tratamento de 

lodo e resíduos químicos; Histórico ambiental dos acidentes decorrentes da poluição hídrica e atmosférica; Poluição do 

ar e do solo; Sistemas de abastecimento de água: tipos de sistemas de abastecimento e partes constitutivas; sistema de 

captação (tomada de água e recalque); rede de distribuição; adutoras; reservatórios; estações de tratamento de água 

para abastecimento – ETA; Sistemas de esgotamento sanitário: tipos de sistemas de esgotamento e partes constitutivas; 

rede de coleta; interceptores; emissários; estações elevatórias; estações de tratamento de esgoto – ETE; reuso da água 

e uso do esgoto tratado; Sistemas de drenagem e manejo das águas pluvial: tipos de sistemas de drenagem e partes 

constitutivas; Estrutura do átomo - Atomística; Misturas - Separação de misturas; Ligações químicas; Funções inorgânicas; 

Oxidação e redução - Balanceamento de equações por oxidação e redução; Vidraria; Reagentes; Balanças; Tipos de 

reações inorgânicas; REAÇÕES QUÍMICAS: Nox; Formulação de compostos inorgânicos; Equações químicas de simples 

troca, dupla troca, decomposição, síntese e oxi-redução; Balanceamento de equações por tentativas e oxiredução. 

Volume molar dos gases - Equações de estado gás ideal; Soluções; Equilíbrios químicos - Equilíbrio iônico da água PH e 

POH; Conceitos de ácidos de Bransted e Lewis; Eletroquímica - Pilhas e Eletrólise. Lei Orgânica do Município de João 

Ramalho. 

  

Conhecimentos Específicos – Tesoureiro: Tributos Municipais; Plano Plurianual; Proposta orçamentária e orçamento 

público; Lei orçamentária; Previsão e realização da receita; Receita pública e despesa pública; Licitações; Empenho da 

despesa; Divida ativa; Pagamentos em cheques; Tipos de cheques; Lei de responsabilidade fiscal; Fontes de receitas e 

despesas; Serviços e rotinas de protocolo, expedição e arquivo; classificação de documentos e correspondências; 

Correspondência oficial; Processos administrativos: Formação, autuação e tramitação; 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 Básicas de Administração Pública: serviços administrativos, atos administrativos, 

poderes administrativos e princípios da Administração Pública; Competências dos poderes legislativo, executivo e 

judiciário; Organização e racionalidade; Estruturas administrativas e organizacionais: organograma, fluxograma; Higiene 

e segurança do trabalho; Constituição Federal de 1988, arts. 37, 38, 39, 40 e 41. Lei Orgânica do Município de João 

Ramalho. 

 

 

 

 

http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/profunc/higiene.pdf
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NÍVEL DE ENSINO SUPERIOR COMPLETO   

                                                                                      

Língua Portuguesa: LEITURA - Capacidade de compreensão e interpretação: a. Relações lógicas no texto: a coerência; 

b. Hierarquia das ideias: ideia central e ideias periféricas; c. O ponto de vista: a argumentação; d. Tipos de discurso: direto, 

indireto e livre; intertextualidade; e. Tipologia textual: textos dissertativo, narrativo e descritivo; f. Vocabulário: sinonímia e 

antonímia; g. Linguagens denotativa e conotativa; h. Funções e usos da linguagem; i. Relações formais no texto: a coesão 

(elementos coesivos e relações entre elementos que constituem a coesão; j. Gêneros textuais (jornais, revistas, 

fotografias, esculturas, músicas, charges, entre outras). CONHECIMENTOS LINGUÍSTICOS – avaliação em função da 

capacidade de leitura. a. Morfossintaxe: relações e funções sintáticas; colocação pronominal; b. Regência e concordância; 

c. Acentuação gráfica, ortografia, pontuação e uso do sinal indicativo de crase. PARÁFRASE. FONOLOGIA: Conceitos 

básicos; Classificação dos fonemas; Sílabas; Encontros Vocálicos; Encontros Consonantais; Dígrafos; Divisão silábica. 

ORTOGRAFIA: Conceitos básicos; O Alfabeto português; Orientações ortográficas. ACENTUAÇÃO: Conceitos básicos; 

Acentuação tônica; Acentuação gráfica; os acentos; Aspectos genéricos das regras de acentuação; As regras básicas; As 

regras especiais; Hiatos; Ditongos; Formas verbais seguidas de pronomes oblíquos; Acentos diferenciais. MORFOLOGIA: 

Estrutura e formação das palavras; Conceitos básicos; Processos de formação das palavras; Derivação e Composição; 

Prefixos; Sufixos; Composição; Tipos de Composição; Estudo dos Verbos Regulares e Irregulares; Classes de palavras. 

SINTAXE: Termos Essenciais da Oração; Termos Integrantes da Oração; Termos Acessórios da Oração e Vocativos; 

Orações Subordinadas e Coordenadas; Concordância Verbal e Nominal; Regência Verbal e Nominal; Colocação dos 

Termos da Oração; Colocação dos pronomes oblíquos e átonos; uso da próclise, uso da ênclise; funções e emprego do 

"que" e "se". PROBLEMAS GERAIS DA LÍNGUA CULTA: O uso do hífen; O uso da Crase; Emprego dos Sinais de 

Pontuação; Interpretação e análise de textos. ESTILÍSTICA: Figuras de linguagem: Figuras de palavras ou tropos, Figuras 

de pensamento, Figuras de construção ou sintaxe, Vícios de linguagem. 

 

Raciocínio Lógico: Proposições simples e compostas, operações com números naturais e fracionários: adição, 

subtração, multiplicação e divisão. Sistemas de medidas: tempo, comprimento, capacidade, massa, quantidade. 

Resolução de situações-problema. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum, equações do primeiro grau – (com 

uma e duas incógnitas), equações do segundo Grau; Regra de três – (simples e composta), Porcentagem, Juros, 

 

Conhecimentos Gerais: Tópicos relevantes e atuais de diversas áreas, tais como política, economia, sociedade, 

educação, cultura, tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, responsabilidade 

socioambiental, problemas ambientais, segurança, globalização e ecologia e suas vinculações históricas, do Município, 

 do Estado, do Brasil e no mundo. Aspectos históricos e geográficos do Município de João Ramalho-SP: hidrografia, 

relevo, população, clima, vegetação, limites geográficos, economia, e símbolos municipais. Ética e trabalho. Constituição 

Federal, Constituição do Estado de São Paulo. 

 

Conhecimentos Específicos – CONTADOR: 1) BRASIL. Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, com alterações incluiídas 

até a Lei Complementar 147, de 07 de agosto de 2014. Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui 

normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/l8666cons.htm 2) BRASIL. Lei 10.520, de 17 de julho de 2002. Institui, no âmbito 

da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade 

de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10520.htm 3) BRASIL. Lei 4.320, de 17 de março de 1964, e alterações 

posteriores. Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, 

dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/leis/L4320.htm 4) 

BRASIL. Lei Complementar 101, de 04 de maio de 2000, e alterações posteriores. Estabelece normas de finanças públicas 

voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm 5) BRASIL. Secretaria do Tesouro Nacional. Manual de 

Contabilidade Aplicado ao Setor Público. 7. Ed. – Brasília. 2014. Disponível em: 

http://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/456785/MCASP+7%C2%AA%20edi%C3%A7%C3%A3o+V 

ers%C3%A3o+Final.pdf/6e874adb-44d7-490c-8967-b0acd3923f6d 6) MILESKI, Helio Saul. O controle da gestão pública. 

São Paulo. Editora Revista dos Tribunais 2003. 7) VICENCONTI, Paulo Eduardo Vilchez. Contabilidade Avançada e 

análise das demonstrações financeiras. 17. Ed. Ver. São Paulo. Saraiva. 2013. Castro, Domingos Poubel de. Auditoria, 

contabilidade e controle interno no setor público: integração das áreas do ciclo de gestão: contabilidade, orçamento e 

auditoria e organização dos controles internos, como suporte à governança corporativa. 3. Ed. São Paulo. Atlas. 2010. Lei 

Orgânica do Município de João Ramalho. 
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Conhecimentos Específicos - CIRURGIÃO DENTISTA:  Legislação e Saúde Pública: 1) Planejamento e Gestão em 

Saúde; Saúde pública e saúde coletiva; Políticas Nacionais de Saúde; Sistema Único de Saúde; Princípios, diretrizes, 

infraestrutura e funcionamento da Atenção Básica; Funções e responsabilidades na rede de atenção à saúde; Educação 

em saúde; Prevenção, Promoção, Proteção e Recuperação da Saúde; Vigilância e prioridades em saúde; Humanização 

da Assistência à Saúde; Ações e programas de saúde. Saúde bucal; Direitos dos usuários da saúde. 2) Saúde da criança, 

do escolar, do adolescente, da mulher, do homem e do idoso. 3) Epidemiologia. 4) Prevenção e Combate a Doenças. 6) 

Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde. 7) Ética Profissional. 8) Legislação. Odontologia: 1) 

Biossegurança em Odontologia. 2) Controle de infecção. 3) Odontologia Social e Preventiva. 4) Odontologia em Saúde 

Coletiva. 5) Anatomia bucal e dentária. 6) Patologias e semiologia da cavidade oral. 7) Doenças sistêmicas com 

repercussão na cavidade oral. 8) Cariologia. 9) Dentística Restauradora. 10) Endodontia. 11) Periodontia. 12) 

Odontopediatria. 13) Odontogeriatria. 14) Exodontia. 15) Disfunção Têmporo-Mandibular e Dor-Orofacial. 16) Prótese 

Dentária. 17) Farmacologia e Anestesiologia em Odontologia. 18) Radiologia Odontológica e Imaginologia. 19) Materiais 

dentários, instrumentais e acessórios odontológicos. 20) Clínica Integral. 21) Exame do paciente. 22) Odontologia para 

Pacientes com Necessidades Especiais. 23) Psicologia na Odontologia. 24) Odontologia Legal e Bioética. Lei Orgânica 

do Município de João Ramalho. 

 

Referências Bibliográficas: - BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. (Dos Princípios Fundamentais - 

Art. 1º ao 4º. Dos Direitos e Garantias Fundamentais - Art. 5º a 17. Da Organização do Estado - Art. 18 e 19; Art. 29 a 31; 

Art. 34 a 41. Da Organização dos Poderes - Art. 44 a 69. Da Ordem Social - Art. 193 a 204; Art. 225 a 230). - BRASIL. 

Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011. Regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a 

organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação 

interfederativa, e dá outras providências. - BRASIL. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições 

para a promoção e recuperação da saúde e dá outras providências. 

 

(*) A sugestão bibliográfica destina-se a orientar os candidatos. Outras bibliografias, dentro do programa, também 

poderão ser utilizadas. 

 

 

Conhecimentos Específicos – ENFERMEIRO: Legislação e Saúde Pública: 1) Planejamento e Gestão em Saúde; Saúde 

pública e saúde coletiva; Políticas Nacionais de Saúde; Sistema Único de Saúde; Princípios, diretrizes, infraestrutura e 

funcionamento da Atenção Básica; Funções e responsabilidades na rede de atenção à saúde; Educação em saúde; 

Prevenção, Promoção, Proteção e Recuperação da Saúde; Vigilância e prioridades em saúde; Humanização da 

Assistência à Saúde; Ações e programas de saúde. 2) Saúde da criança, do escolar, do adolescente, da mulher, do 

homem e do idoso. 3) DSTs, AIDS, saúde mental, tuberculose, hanseníase, diabetes, hipertensão, desnutrição infantil. 4) 

Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública. 5) Imunizações, imunologia e vacinas. 6) 

Epidemiologia. 7) Prevenção e Combate a Doenças. 8) Direitos dos usuários da saúde. 9) Segurança e Saúde no Trabalho 

em Serviços de Saúde. 10) Ética Profissional. 11) Legislação. Enfermagem: 1) Biossegurança. 2) Fundamentos de 

Enfermagem. 3) Enfermagem Clínica. 4) Enfermagem Materno-Infantil. 5) Enfermagem médico-cirúrgica. 6) Enfermagem 

e Saúde Mental. 7) Administração de medicamentos. 8) Nutrição e Dietética. 9) Administração em Enfermagem. 10) 

Diagnóstico e Cuidado de Enfermagem. 11) Assistência de enfermagem à criança, ao adulto e ao idoso. 12) Promoção, 

recuperação e reabilitação da saúde. 13) Necessidades bio-psico-sociais do indivíduo nas diferentes faixas etárias. 14) 

Bases fisiológicas para a prática de enfermagem. 15) Segurança do Paciente. 16) Sinais Vitais. 17) Avaliação de Saúde, 

Anamnese e Exame Físico. 18) Enfermagem em saúde pública. 19) Prevenção e controle de infecções. 20) Assistência 

de enfermagem ao paciente crítico. 21) Enfermagem de emergências. 22) Processo de enfermagem. Lei Orgânica do 

Município de João Ramalho. 

 

 

Referências Bibliográficas: - BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. (Dos Princípios Fundamentais - 

Art. 1º ao 4º. Dos Direitos e Garantias Fundamentais - Art. 5º a 17. Da Organização do Estado - Art. 18 e 19; Art. 29 a 31; 

Art. 34 a 41. Da Organização dos Poderes - Art. 44 a 69. Da Ordem Social - Art. 193 a 204; Art. 225 a 230). - BRASIL. 

Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011. Regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a 

organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação 

interfederativa, e dá outras providências. - BRASIL. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições 

para a promoção e recuperação da saúde e dá outras providências. - BRASIL. Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. Institui 

a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). - BRASIL. Portaria nº 204, 

de 17 de fevereiro de 2016. Define a Lista Nacional de Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde 

pública nos serviços de saúde públicos e privados em todo o território nacional, nos termos do anexo, e dá outras 
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providências. - Código de Ética Profissional. - Publicações do Ministério da Saúde que disponham sobre os conteúdos 

indicados. - BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. NR 32 - Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde. 

- BARROS, Alba Lucia Bottura Leite de, et al. Anamnese e Exame Físico: avaliação diagnóstica de enfermagem no adulto. 

Artmed. - BOWDEN, Vicky R. Procedimentos de Enfermagem Pediátrica. Guanabara Koogan. - CALIL, A. M.; 

PARANHOS, W. Y. O Enfermeiro e as Situações de Emergência. Atheneu. - CARMAGNANI, M. I. S. Procedimentos de 

Enfermagem: Guia Prático. Guanabara Koogan. - CINTRA, E. A. Assistência de Enfermagem ao Paciente Gravemente 

Enfermo. Atheneu. - CLAYTON,B. D.; STOCK,Y. N. Farmacologia Na Prática da Enfermagem. Elsevier. - DOCHTERMAN, 

Joanne McCloskey. Classificação das Intervenções de Enfermagem: NIC. Lei Orgânica do Município de João Ramalho. 

 

 

(*) A sugestão bibliográfica destina-se a orientar os candidatos. Outras bibliografias, dentro do programa, também 

poderão ser utilizadas. 

 

 

Conhecimentos Específicos – FISCAL MUNICIPAL: Direito Tributário: Tributos: conceito, natureza jurídica, 

classificação e espécies de tributos. Competência tributária e limitações do direito de tributar. Impostos: disposições 

gerais. Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza. Taxas. Contribuição de Melhoria. Obrigação Tributária: fato 

gerador; sujeito ativo e sujeito passivo, solidariedade; capacidade tributária; responsabilidade tributária. Crédito Tributário: 

constituição; modalidades de Lançamento; suspensão, extinção e exclusão do crédito tributário. Sigilo Fiscal. Dívida Ativa. 

Crimes contra a ordem tributária. Legislação tributária referente às retenções de Imposto de Renda Retido na Fonte, IRRF, 

INSS, Contribuição para Financiamento da Seguridade Social, COFINS, PIS/PASEP e Contribuição Social Sobre o Lucro 

Líquido, CSLL, incidente sobre a prestação de serviços de terceiros. Direito Administrativo: Administração Pública: 

Conceito. Poderes e deveres do administrador público. Poderes administrativos: vinculado, discricionário, hierárquico, 

disciplinar, regulamentar, de polícia. Uso e abuso do poder. Leis Complementares Federais nº 116/2003, nº 123/2006 e 

nº 147/2014. Lei nº 13.204, de 14 de dezembro de 2015, Lei nº 601, de 20/09/2017, Código de Obras e Edificações do 

Município de João Ramalho. Lei Orgânica do Município de João Ramalho.  

 

 

Conhecimentos Específicos – FISIOTERAPEUTA: Conhecimentos básicos: anatomia, fisiologia, histologia, bioquímica, 

neuroanatomia e patologia. Conhecimentos anatômicos, fisiológicos e patológicos das alterações musculoesqueléticas, 

neurológicas e mentais, cardiorrespiratórias, angiológicas e pediátricas. Conhecimento dos princípios básicos da 

cinesiologia. Fundamentos e técnicas de atendimento em fisioterapia ortopédica, cardiorrespiratória e neurológica. 

Técnicas básicas em: cinesioterapia motora e respiratória, manipulações, fisioterapia motora e respiratória em UTI. 

Técnicas de treinamento em locomoção e deambulação. Conceito e aplicação: exercícios ativos, ativos- assistidos, 

passivos, isométricos. Conceito e aplicação: mecanoterapia, termoterapia, crioterapia, eletroterapia, massoterapia. 

Fisioterapia aplicada à geriatria, demências e nas doenças da 3ª idade. Fisioterapia reumatológica. Indicações e tipos de: 

próteses e órteses. Testes musculares. Consequências das lesões neurológicas. Aspectos gerais que englobam avaliação 

e tratamento nas diversas áreas de atuação da fisioterapia. Cinesiologia; Cinesioterapia; Biomecânica; Neurofisiologia; 

Métodos de Avaliação Clínica e Funcional; Fisioterapia Preventiva e do Trabalho; Fisioterapia na Saúde da Mulher; 

Fisioterapia em Pneumologia; Fisioterapia em Neurologia; Fisioterapia em Gerontologia; Fisioterapia em Reumatologia; 

Fisioterapia e, Ortopedia e Traumatologia; Fisioterapia em Cardiologia; Fisioterapia em Pediatria e Neonatologia; 

Fisioterapia Desportiva. Diretrizes e bases da implantação do SUS; Constituição da República Federativa do Brasil – 

Saúde; Organização da Atenção Básica no Sistema Único de Saúde; Epidemiologia, história natural e prevenção de 

doenças; Reforma Sanitária e Modelos Assistenciais de Saúde – Vigilância em Saúde; Indicadores de nível de saúde da 

população; Políticas de descentralização e atenção primária à Saúde; Doenças de notificação compulsória; Código de 

Ética Médica; Atualidades sobre Saúde Pública e Medicina Geral; Medicina Social e Preventiva; Código de Processo 

Ético, Atualidades sobre Saúde Pública e Atualidades sobre Medicina Geral; Bibliografia Saúde da Família - Uma 

estratégia para a reorientação do modelo assistencial - Ministério da Saúde; A estratégia do PSF - refletindo sobre a 

mudança do modelo assistencial em saúde - Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo; Portaria 648 de 28/03/2006 

do Ministério da Saúde e suas alterações; Normas e Diretrizes do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - 

P.A.C.S.; Normas e Diretrizes do Programa de Saúde da Família - PSF; Diretrizes Operacionais do P.A.C.S; Tudo sobre 

Guia Prático do Programa Saúde da Família - Ministério da Saúde - Governo Federal; Epidemiologia; Medicina Social e 

Preventiva. Relações humanas no trabalho e ética profissional e no serviço público. Lei Orgânica do Município de João 

Ramalho. 

 

Referências Bibliográficas:. LEHMKUHL, L. Don; SMITH, Laura K.: Cinesiologia clínica de Brunnstrom (trad.: Nelson 

Gomes de Oliveira). 5 ed. São Paulo: Manole. • O´SULLIVAN, Susan; SCHMITZ, Thomas: Fisioterapia – Avaliação e 
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Tratamento. 4 ed. São Paulo: Manole. • KISNER, Carolyn; COLBY, Lynn A. Exercícios Terapêuticos: Fundamentos e 

Técnicas. 4 ed. Barueri: Manole. • APLEY, A. Graham; SOLOMON, Louis: Ortopedia e Fraturas em Medicina e 

Reabilitação. 6.ed. São Paulo: Atheneu. • HEBERT, Sizínio: Ortopedia e Traumatologia: princípios e práticas. 3 ed. Porto 

Alegre: Artes Médicas. • IRWIN, Scot; TECKLIN, Jan Stephen: Fisioterapia Cardiopulmonar (trad.: Solange Siepierski). 3 

ed. São Paulo: Manole. • SCANLAN, Craig ;WILKINS, Robert: Fundamentos da Terapia Respiratória de Egan. 7 ed. São 

Paulo: Manole. • UMPHRED, Darcy: Reabilitação Neurológica. 4 ed. São Paulo: Manole. • DAVIES, Patricia M.: 

Recomeçando outra vez: reabilitação precoce após lesão cerebral traumática ou outra lesão cerebral severa (trad.: Nelson 

Gomes de Oliveira). 1 ed São Paulo: Manole. • LOW, John: Eletroterapia Explicada: Princípios e Práticas. 3 ed. São Paulo: 

Manole. • PRENTICE W: Modalidades terapêuticas para fisioterapeutas. 2 ed. Porto Alegre: ArtMed. 

 

(*) A sugestão bibliográfica destina-se a orientar os candidatos. Outras bibliografias, dentro do programa, também 

poderão ser utilizadas. 

 

 

Conhecimentos Específicos – FONOAUDIÓLOGO: Conhecimento de Anatomia e Fisiologia relacionada à prática 

fonoaudiológica. Sistema Respiratório e Estomatognático – respiração, sucção, mastigação, deglutição e articulação da 

fala. Alterações das funções estomatognáticas. Dislalias. Disfunção da ATM. Disfagia orofaríngea, neurogênica e 

mecânica. Disfagia em recém-nascidos, lactentes e infantis. Desenvolvimento neuropsicomotor do recém-nato. Fissuras 

labiopalatinas. Traumas de Face. Sequela de Queimadura de Face e Pescoço. Sistema músculo esquelético: as 

classificações das paralisias e suas implicações. Desenvolvimento Humano. Períodos pré, peri e pós-natal. Linguística: 

fonética e fonologia. Psicomotricidade. Período de vocalização e de aquisição de fala, linguagem e escrita. Abordagens 

linguísticas: Comportamental (Skiner); Construtivista (Piaget); Inatista (Chomsky) e Sociointeracionista (Vygotsky). Etapas 

de aquisição da linguagem: fonético-fonológica; sintática, semântica, pragmática. Distúrbios de aprendizagem. Gagueira. 

Atraso de linguagem. Classificação dos Sistemas Nervosos: Central e Periférico, Sensorial e Motor. Patologias do sistema 

nervoso e suas implicações nos processos cognitivos e de comunicação. Doenças neurodegenerativas, convulsivantes e 

autoimunes. Encefalopatias progressivas e não progressivas como a Encefalopatia Crônica da Infância (ECI – ou Paralisia 

Cerebral). Disartria, Afasia e Paralisia Facial. Transtornos Funcionais Específicos: Dispraxias, Apraxias, Dislexia. 

Transtornos Globais do Desenvolvimento, Transtorno do Espectro Autista. Deficiência Intelectual. Distúrbios Psiquiátricos. 

Psicologia da Pessoa com Deficiência. Deficiência Física, Visual, Auditiva, Múltipla e Surdocegueira. Sistema Auditivo: 

formação e processamento de som. Avaliação Audiológica, Protetização. Avaliação, diagnóstico e tratamento do Deficit 

do Processamento Auditivo (central). Avaliação do sistema vestibular – equilíbrio. Teorias, técnicas, avaliação e 

tratamento das disfunções fonoaudiológicas. Avaliação, diagnóstico e tratamento das patologias da voz. Disfonia. Equipe 

multi e interdisciplinar. Fonoaudiologia Hospitalar: Pacientes Laringectomizados, Traqueostomizados e em Ventilação 

Mecânica, Atuação Fonoaudiológica em UTI Adulto e Infantil, Unidade Neonatal, alojamento conjunto e segmento. 

Biossegurança. Ética e Sistema Único de Saúde – SUS (princípios e diretrizes). Fonoaudiologia em instituição 

educacional. Classificação Internacional de Funcionalidade e Incapacidade em Saúde – CIF. Inclusão social, educacional 

e no mercado de trabalho. Lei n.º 6.965/81, Código de Ética da Fonoaudiologia. Fonoaudiologia Estética. Fonoaudiologia 

preventiva. Saúde do Idoso. Lei Orgânica do Município de João Ramalho. 

 

Conhecimentos Específicos – MÉDICO: Legislação e Saúde Pública: 1) Planejamento e Gestão em Saúde; Saúde 

pública e saúde coletiva; Políticas Nacionais de Saúde; Sistema Único de Saúde; Princípios, diretrizes, infraestrutura e 

funcionamento da Atenção Básica; Funções e responsabilidades na rede de atenção à saúde; Educação em saúde; 

Prevenção, Promoção, Proteção e Recuperação da Saúde; Vigilância e prioridades em saúde; Humanização da 

Assistência à Saúde; Ações e programas de saúde. 2) Saúde da criança, do escolar, do adolescente, da mulher, do 

homem e do idoso. 3) DSTs, AIDS, saúde mental, tuberculose, hanseníase, diabetes, hipertensão, desnutrição infantil. 4) 

Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública. 5) Imunizações, imunologia e vacinas. 6) 

Epidemiologia. 7) Prevenção e Combate a Doenças. 8) Direitos dos usuários da saúde. 9) Segurança e Saúde no Trabalho 

em Serviços de Saúde. 10) Ética Profissional. 11) Legislação. Medicina Geral: 1) Anatomia. 2) Embriologia. 3) Fisiologia. 

4) Genética. 5) Patologia. 6) Semiologia. 7) Farmacologia. 8) Toxicologia. 9) Medicina baseada em evidências. 10) 

Cuidados em Ambiente Hospitalar. 11) Abordagem geral do paciente: anamnese, exame físico, investigação, testes e 

diagnósticos. 12) Tratamento de Acidentes por Animais Peçonhentos. 13) Doenças Alérgicas. 14) Doenças 

Dermatológicas. 15) Doenças do Aparelho Cardiovascular. 16) Doenças do Aparelho Digestivo. 17) Doenças do Aparelho 

Respiratório. 18) Doenças do Fígado, da Vesícula, dos Ductos Bilares e do Pâncreas. 19) Doenças do Nariz, Ouvido e 

Garganta. 20) Doenças do Tecido Conjuntivo e Musculoesqueléticas. 21) Doenças Endócrinas e do Metabolismo. 22) 

Doenças Hematológicas e Oncológicas. 23) Doenças Infecciosas e Parasitárias. 24) Doenças Neurológicas. 25) Doenças 

Nutricionais. 26) Doenças Oculares. 27) Doenças Ocupacionais e Relacionadas ao Trabalho. 28) Doenças Ósseas. 29) 

Doenças Psiquiátricas. 30) Doenças Renais e do Trato Urinário. 31) Doenças Reumatológicas. 32) Ginecologia e 
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Obstetrícia. 33) Pediatria Clínica. 34) Geriatria Clínica. 35) Medicina Ambulatorial. 36) Medicina Preventiva. 37) 

Epidemiologia Clínica. Lei Orgânica do Município de João Ramalho. 

 

Referências Bibliográficas: - BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. (Dos Princípios Fundamentais - 

Art. 1º ao 4º. Dos Direitos e Garantias Fundamentais - Art. 5º a 17. Da Organização do Estado - Art. 18 e 19; Art. 29 a 31; 

Art. 34 a 41. Da Organização dos Poderes - Art. 44 a 69. Da Ordem Social - Art. 193 a 204; Art. 225 a 230). - BRASIL. 

Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011. Regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a 

organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação 

interfederativa, e dá outras providências. - BRASIL. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições 

para a promoção e recuperação da saúde e dá outras providências. - BRASIL. Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. Institui 

a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). - BRASIL. Portaria nº 204, 

de 17 de fevereiro de 2016. Define a Lista Nacional de Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde 

pública nos serviços de saúde públicos e privados em todo o território nacional, nos termos do anexo, e dá outras 

providências. - Código de Ética Profissional. - Publicações do Ministério da Saúde que disponham sobre os conteúdos 

indicados. - BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. NR 32 - Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde. 

- DUNCAN, Bruce B. [et al.]. Medicina Ambulatorial - Condutas de Atenção Primária Baseadas em Evidências. Artmed. - 

FLETCHER, Robert H.; FLETCHER, Suzanne W.; FLETCHER, Grant S. (orgs.). Epidemiologia Clínica - Elementos 

Essenciais. Artmed. - FREITAS, Fernando. Rotinas em Ginecologia. Artmed. - FREITAS, Fernando. Rotinas em 

Obstetrícia. Artmed. 

 

(*) A sugestão bibliográfica destina-se a orientar os candidatos. Outras bibliografias, dentro do programa, também 

poderão ser utilizadas. 

 

Conhecimentos Específicos – MÉDICO SAÚDE DA FAMÍLIA E COMUNIDADE: Legislação e Saúde Pública: 1) 

Planejamento e Gestão em Saúde; Saúde pública e saúde coletiva; Políticas Nacionais de Saúde; Sistema Único de 

Saúde; Princípios, diretrizes, infraestrutura e funcionamento da Atenção Básica; Funções e responsabilidades na rede de 

atenção à saúde; Educação em saúde; Prevenção, Promoção, Proteção e Recuperação da Saúde; Vigilância e prioridades 

em saúde; Humanização da Assistência à Saúde; Ações e programas de saúde. 2) Saúde da criança, do escolar, do 

adolescente, da mulher, do homem e do idoso. 3) DSTs, AIDS, saúde mental, tuberculose, hanseníase, diabetes, 

hipertensão, desnutrição infantil. 4) Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública. 5) 

Imunizações, imunologia e vacinas. 6) Epidemiologia. 7) Prevenção e Combate a Doenças. 8) Direitos dos usuários da 

saúde. 9) Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde. 10) Ética Profissional. 11) Legislação. Medicina Geral: 

1) Anatomia. 2) Embriologia. 3) Fisiologia. 4) Genética. 5) Patologia. 6) Semiologia. 7) Farmacologia. 8) Toxicologia. 9) 

Medicina baseada em evidências. 10) Cuidados em Ambiente Hospitalar. 11) Abordagem geral do paciente: anamnese, 

exame físico, investigação, testes e diagnósticos. 12) Tratamento de Acidentes por Animais Peçonhentos. 13) Doenças 

Alérgicas. 14) Doenças Dermatológicas. 15) Doenças do Aparelho Cardiovascular. 16) Doenças do Aparelho Digestivo. 

17) Doenças do Aparelho Respiratório. 18) Doenças do Fígado, da Vesícula, dos Ductos Bilares e do Pâncreas. 19) 

Doenças do Nariz, Ouvido e Garganta. 20) Doenças do Tecido Conjuntivo e Musculoesqueléticas. 21) Doenças 

Endócrinas e do Metabolismo. 22) Doenças Hematológicas e Oncológicas. 23) Doenças Infecciosas e Parasitárias. 24) 

Doenças Neurológicas. 25) Doenças Nutricionais. 26) Doenças Oculares. 27) Doenças Ocupacionais e Relacionadas ao 

Trabalho. 28) Doenças Ósseas. 29) Doenças Psiquiátricas. 30) Doenças Renais e do Trato Urinário. 31) Doenças 

Reumatológicas. 32) Ginecologia e Obstetrícia. 33) Pediatria Clínica. 34) Geriatria Clínica. 35) Medicina Ambulatorial. 36) 

Medicina Preventiva. 37) Epidemiologia Clínica. Lei Orgânica do Município de João Ramalho. 

 

Referências Bibliográficas: - BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. (Dos Princípios Fundamentais - 

Art. 1º ao 4º. Dos Direitos e Garantias Fundamentais - Art. 5º a 17. Da Organização do Estado - Art. 18 e 19; Art. 29 a 31; 

Art. 34 a 41. Da Organização dos Poderes - Art. 44 a 69. Da Ordem Social - Art. 193 a 204; Art. 225 a 230). - BRASIL. 

Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011. Regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a 

organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação 

interfederativa, e dá outras providências. - BRASIL. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições 

para a promoção e recuperação da saúde e dá outras providências. - BRASIL. Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. Institui 

a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). - BRASIL. Portaria nº 204, 

de 17 de fevereiro de 2016. Define a Lista Nacional de Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde 

pública nos serviços de saúde públicos e privados em todo o território nacional, nos termos do anexo, e dá outras 

providências. - Código de Ética Profissional. - Publicações do Ministério da Saúde que disponham sobre os conteúdos 

indicados. - BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. NR 32 - Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde. 

- DUNCAN, Bruce B. [et al.]. Medicina Ambulatorial - Condutas de Atenção Primária Baseadas em Evidências. Artmed. - 
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FLETCHER, Robert H.; FLETCHER, Suzanne W.; FLETCHER, Grant S. (orgs.). Epidemiologia Clínica - Elementos 

Essenciais. Artmed. - FREITAS, Fernando. Rotinas em Ginecologia. Artmed. - FREITAS, Fernando. Rotinas em 

Obstetrícia. Artmed. 

 

(*) A sugestão bibliográfica destina-se a orientar os candidatos. Outras bibliografias, dentro do programa, também 

poderão ser utilizadas. 

 

Conhecimentos Específicos – MÉDICO VETERINÁRIO: Vigilância Sanitária. Epidemiologia Geral. Vigilância 

Epidemiológica. Vigilância Ambiental. Zoonoses e Saúde Pública. Higiene e proteção dos alimentos: cuidados higiênicos 

- sanitários na obtenção e beneficiamento de produto de origem animal, flora microbiana patogênica e alterações. 

Legislação (Federal e Estadual) no julgamento tecnológico e sanitário: Classificação e funcionamento dos 

estabelecimentos. Ética e Legislação Profissional. Fisiologia Veterinária - Funções vegetativas: sangue e coagulação; 

circulação sanguínea, respiração. Funções de relação: sistema nervoso central e sistema nervoso autônomo. 

Microbiologia Veterinária - Morfologia, citologia, fisiologia, genética e ecologia geral de bactérias, fungos e vírus. 

Parasitologia Veterinária - Relações entre os seres vivos. Âmbito da parasitologia. Conceitos empregados em 

parasitologia. Adaptação e ação dos parasitas. Origem do parasitismo. Fundamentos teóricos de Bem Estar Animal e de 

Bioética. Diretrizes gerais para a Erradicação e a Prevenção da Febre Aftosa. Zoonoses: Brucelose, Febre Amarela, Febre 

Maculosa, Gripe Aviária, Larva Migrans, Leishmaniose, Leptospirose, Raiva, Toxoplasmose e Tuberculose (agente, 

espécies acometidas, sintomas nos seres humanos, sinais clínicos nos animais, formas de transmissão, diagnóstico, 

notificação). Doenças infecciosas e parasitárias: aspectos clínicos, de vigilância epidemiológica e de controle (doenças 

de interesse para a Saúde Pública). Produtos veterinários: medidas e orientações para o uso responsável 

(antimicrobianos, endectocidas e inseticidas para grandes e pequenos animais). Higiene veterinária e inspeção sanitária 

de produtos de origem animal: condições de transporte, abate sanitário, tecnologia, processamento, inspeção, fiscalização 

e comercialização. As boas práticas de fabricação e o sistema APPCC na produção de alimentos. Vigilância Sanitária no 

comércio de alimentos de origem animal: doenças transmitidas por alimentos de origem animal, controle físico-químico e 

microbiológico de alimentos de origem animal, fiscalização. Doenças de notificação obrigatória no MAPA. Bioclimatologia 

animal. Conhecimentos inerentes à função observando-se a prática do dia-a-dia. Lei Orgânica do Município de João 

Ramalho. 

 

Conhecimentos Específicos – PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL: Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

atualizada (LDB atualizada): Título I – Da Educação ,Título II – Dos Princípios e Fins da Educação Nacional, Título III – 

Do Direito à Educação e do Dever de Educar, Título IV – Da Organização da Educação Nacional, Título V – Dos Níveis e 

das Modalidades de Educação e Ensino Capítulo I – Composição dos Níveis Escolares, Capítulo II – Da Educação Básica 

Seção I – Das Disposições Gerais, Seção II – Da Educação Infantil, Capítulo V – Da Educação Especial. Estatuto da 

Criança e do Adolescente atualizado (ECA atualizado). Base Nacional Comum Curricular: a Etapa da Educação Infantil. 

Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Básica: tópicos sobre Educação Infantil. Pacto Nacional pela 

Alfabetização na Idade Certa: A criança no ciclo da alfabetização; Currículo na perspectiva da inclusão e da diversidade; 

A organização do trabalho escolar e os recursos didáticos na alfabetização; A oralidade, a leitura e a escrita no Ciclo de 

Alfabetização; Alfabetização matemática na perspectiva do letramento. Concepções pedagógicas e teorias educacionais. 

Teorias do desenvolvimento e aprendizagem. A organização do trabalho pedagógico na Educação Infantil: Rotinas na 

Educação Infantil: a organização do trabalho pedagógico; Projetos na Educação Infantil. Avaliação na Educação Infantil. 

Plano e planejamento: educacional, escolar, curricular e de ensino. A construção do conhecimento. Educação Infantil: 

etapas do desenvolvimento psicomotor. Creche: organização do espaço escolar, rotina, atividades, gestão. Avaliação. 

Planejamento curricular centrado na criança. Espaço e tempo. Diferentes linguagens da criança. Convivência e interação 

social. O professor como mediador. Lateralidade. Educar e cuidar. Espaço físico e recursos materiais. Contribuições de 

Piaget e de Vygotsky. Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil (Resolução nº 5 de 17/12/09). Lei Orgânica 

do Município de João Ramalho. 

 

Referências Bibliográficas: Piaget - O diálogo com a criança e o desenvolvimento do raciocínio - Maria da Glória Seber; 

Lei Federal nº 11.274, de 06 de fevereiro de 2006. Altera a redação dos artigos 29,30, 32 e 87 da Lei 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, dispondo sobre a duração de nove anos 

para o ensino fundamental, com matrícula obrigatória a partir dos seis anos de idade. Lei Federal n° 8069/90- Dispõe 

sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei Federal nº 9.394/96 - Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação 

nacional, Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs e Referenciais Curriculares Nacionais - RCNs e de legislação, com 

embasamento legal nas Leis Federais 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. 
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(*) A sugestão bibliográfica destina-se a orientar os candidatos. Outras bibliografias, dentro do programa, também 

poderão ser utilizadas. 

 

Conhecimentos Específicos – PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL: Ensino fundamental de nove anos. 

Interdisciplinaridade. Teorias de aprendizagem e desenvolvimento infantil. Avaliação no ensino fundamental. 

Planejamento docente: dinâmica e processos. Currículo e didática: histórico, teorias e tendências atuais. Projeto Político 

Pedagógico: princípios e finalidades. Tendências e concepções pedagógicas da educação brasileira. Alfabetização e 

letramento: características e pressupostos. Projetos de trabalho: concepção e perspectiva. O professor de ensino 

fundamental. Constituição Federal de 1988 - Artigos 205 a 214. Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Básica. Ampliação do Ensino Fundamental. Estatuto da Criança e do 

Adolescente. Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica. Fundamentos da Educação; 

Concepções e tendências pedagógicas contemporâneas. Relações socioeconômicas e politicas-culturais de educação. 

Educação e Direitos Humanos, Democracia e Cidadania. Inclusão educacional e respeito à diversidade. Lei no 8.069/90 

- Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei nº 10.639-2003 História e Cultura Afro Brasileira e Africana. Plano Nacional 

de Educação. Lei Orgânica do Município de João Ramalho. 

 

Referências Bibliográficas: BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm>. Acesso em 13 de jul. de 2018. 

BRASIL. Lei nº 10.639, de 09 de julho de 2018. Altera a Lei no 9.394, de 20 de julho de 2018, que estabelece as diretrizes 

e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática "História 

e Cultura Afro-Brasileira", e dá outras providências. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.639.htm>. Acesso em 13 de julho. de 2018. 

BRASIL. Lei nº 11.645, de 10 de março de 2008. Altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, modificada pela Lei 

no 10.639, de 9 de janeiro de 2003, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo 

oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena”. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11645.htm>. Acesso em 13 de julho de 2018. 

BRASIL. Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014. Aprova o Plano Nacional de Educação e dá outras providências. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l13005.htm>. Acesso em 13 de julho. de 

2018. 

BRASIL. Resolução nº 4, de 02 de outubro de 2009. Institui Diretrizes Operacionais para o Atendimento Educacional 

Especializado na Educação Básica, modalidade Educação Especial. Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/rceb004_09.pdf. Acesso em 13 de julho. de 2018. 

 

(*) A sugestão bibliográfica destina-se a orientar os candidatos. Outras bibliografias, dentro do programa, também 

poderão ser utilizadas. 

 

Conhecimentos Específicos – PROFESSOR DE INFORMÁTICA: Conceitos Básicos de Sistemas de Informações: 

Computadores: organização e arquitetura de computadores, componentes de um computador (hardware e software);. 

Rede de Computadores: fundamentos de comunicações de dados; meios físicos; sistema de transmissão digital e 

analógica; dispositivos, componentes e sistemas de cabeamento, serviços de comunicação; redes LANs e WANs, 

arquiteturas OSI e TCP/IP, protocolos e serviços; arquitetura cliente-servidor, conceitos de internet e intranet; software de 

navegação e exibição de páginas. Redatores e processadores de texto (especialmente o Word), planilhas (especialmente 

Excel), PowerPoint; outros aplicativos do pacote Microsoft Office; redatores processadores de texto e outros aplicativos 

do Linux. Lei Orgânica do Município de João Ramalho. 

 

Conhecimentos Específicos – PROFESSOR DE INGLÊS: Leitura e compreensão de texto em inglês, vocabulário geral, 

gramática, adjetivos e pronomes, verbos, formas afirmativas, negativas e interrogativas, tempos verbais, preposições, 

advérbios e numerais. Psicologia do Desenvolvimento. Desenvolvimento e Aprendizagem. Educação e Novas 

Tecnologias. Planejamento e Proposta Pedagógica. Didática. Métodos de Ensino. Pedagogia de Projetos. Relação 

escola/comunidade. Integração/Inclusão. Relações sociais da escola. Teorias da aprendizagem. A prática educativa. A 

função social do Ensino e a concepção sobre processos de Aprendizagem. As relações interativas na sala de aula. A 

avaliação. O papel do professor. Referências essenciais à convivência democrática na escola. Temas transversais. 

Interdisciplinaridade. Currículo e Desenvolvimento Humano. Educados e Educadores: Seus Direitos e o Currículo. 

Currículo, Conhecimento e Cultura. Diversidade e Currículo. Currículo e Avaliação. Gestão Democrática. Lei Orgânica do 

Município de João Ramalho. 
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ANEXO IV – DA PROVA PRÁTICA 

 

 

Instruções sobre a PROVA PRÁTICA para os candidatos ao cargo de operador de máquinas, fica determinado que:  

1) A prova prática será avaliada de "0" (zero) a "100" (cem) pontos e terá como critério de avaliação a "Capacidade 

Técnica" e o "Grau de Agilidade".  

2) A Capacidade Técnica se traduz na capacidade teórica e prática de manuseio adequado de equipamentos e utensílios 

empregados no desenvolvimento de tarefas propostas. 

3) 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.  

4) Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem, no mínimo, 50 (cinquenta) pontos na prova prática. 

5) O candidato que não auferir a nota mínima de 50 (cinquenta) pontos na prova prática será desclassificado do Concurso 

Público.  

6) Os candidatos deverão estar munidos do Documento de Habilitação compatível com a categoria exigida para o cargo, 

dentro do prazo de validade, sem a mesma não será permitido ao candidato a realização da prova prática.  

7) Os candidatos faltosos terão nota igual a zero.  

8) A cada candidato ao cargo de operador de máquinas poderá ser dado um tempo máximo de 3 minutos com o veículo 

oficial para as devidas adaptações. O candidato poderá inclusive andar com o mesmo para se adequar às características 

do veículo. Nesse momento não haverá qualquer tipo de avaliação.  

9) Não serão concedidas novas tentativas ou novas “chances”.  

10) Os candidatos ao cargo de operador de máquinas salvo se por problemas mecânicos, deixar o veículo “estancar” ou 

“morrer” por 2 vezes será desclassificado.  

11) Não haverá reaplicação das provas.  

12) A prova só será realizada em veículos oficiais.  

13) Os demais esclarecimentos necessários serão fornecidos antes da prova.  

14) Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora do Concurso. 


