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EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO E CADASTRO DE RESERVA Nº 01/2020 
 
ABERTURA DE INSCRIÇÕES 
 
               A Prefeitura Municipal de Salto Grande, Estado de São Paulo, por seu Prefeito que este subscreve, 
FAZ SABER que se encontram abertas as inscrições para o Concurso Público e Cadastro de Reserva para 
cargos de: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, AJUDANTE GERAL FEMININO, AJUDANTE GERAL 
MASCULINO, ATENDENTE ODONTOLÓGICO, AUXILIAR DE ENFERMAGEM, AUXILIAR DE FARMACIA, 
AUXILIAR DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, CONTADOR, LAVADOR DE MÁQUINAS E VEICULOS, 
MÉDICO 10 HORAS – CLÍNICO GERAL E MOTORISTA e de Provas Títulos para: PROFESSOR DE ARTE, nos 
termos da: Lei Nº 1.230/2009, Lei Nº 21.361/11, Lei Nº 1.612/2017, Lei Nº 1.631/2017, Lei Nº 1.793/2019  e das 
disposições contidas neste edital 
 

1. CARGO - VAGA - ESCOLARIDADE EXIGIDA - TIPO DE PROVA - CARGA HORÁRIA - SALÁRIO - TAXA 
DE INSCRIÇÃO 
   1.1. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE  
      1.1.1. Vaga: 03 
      1.1.2. Escolaridade Exigida: Ensino Médio Completo, residir no Município há 2 anos 
      1.1.3. Tipo de Prova: Escrita de Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos Básicos do Cargo 
      1.1.4. Carga horária: 40 horas semanais.  
      1.1.5. Salário: R$ 1.371,56 
      1.1.6. Taxa de Inscrição: R$ 20,00 
  1.2. AJUDANTE GERAL FEMININO 
     1.2.1. Vaga: Cadastro de Reserva 
     1.2.2. Escolaridade Exigida: Ensino Fundamental Incompleto.  
     1.2.3. Tipo de Prova: Escrita de Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos Básicos do Cargo 
     1.2.4. Carga horária: 40 horas semanais  
     1.2.5. Salário: R$ 1.005,08 
     1.2.6. Taxa de Inscrição: R$ 20,00 
   1.3. AJUDANTE GERAL MASCULINO 

      1.3.1. Vaga: Cadastro de Reserva 
        1.3.2. Escolaridade Exigida: Ensino Fundamental Incompleto 
        1.3.3. Tipo de Prova: Escrita de Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos Básicos do Cargo 

      1.3.4. Carga horária: 40 horas semanais 
      1.3.5. Salário: R$ 1.005,08 
      1.3.6. Taxa de Inscrição: R$ 20,00 
   1.4. ATENDENTE ODONTOLÓGICO 

      1.4.1. Vaga: 01 
        1.4.2. Escolaridade Exigida: Ensino Fundamental Completo e Registro no CRO 
        1.4.3. Tipo de Prova: Escrita de Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos Básicos do Cargo 

      1.4.4. Carga horária: 40 horas semanais 
      1.4.5. Salário: R$ 1.126,69 
      1.4.6. Taxa de Inscrição: R$ 20,00 
   1.5. AUXILIAR DE ENFERMAGEM 
      1.5.1. Vaga: Cadastro de Reserva 
      1.5.2. Escolaridade Exigida: Formação em Auxiliar de Enfermagem e Registro no COREN 
      1.5.3. Tipo de Prova: Escrita de Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos Básicos do Cargo 
      1.5.4. Carga horária: 40 horas semanais 
      1.5.5. Salário: 1.329,42 
      1.5.6. Taxa de Inscrição: R$ 20,00 
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   1.6. AUXILIAR DE FARMÁCIA 
      1.6.1. Vaga: 01  
      1.6.2. Escolaridade Exigida: Ensino Médio Completo 

 1.6.3. Tipo de Prova: Escrita de Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos Básicos do Cargo 
      1.6.4. Carga horária: 40 horas semanais 
      1.6.5. Salário: R$ 1.126,69 
      1.6.6. Taxa de Inscrição: R$ 20,00 
1.7. AUXILIAR DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 

      1.7.1. Vaga: Cadastro de Reserva 
        1.7.2. Escolaridade Exigida: Ensino Fundamental Completo.  
        1.7.3. Tipo de Prova: Escrita de Língua Portuguesa, Matemática e Noções de Informática  

      1.7.4. Carga horária: 40 horas semanais 
      1.7.5. Salário: R$ 1.329,42 
      1.7.6. Taxa de Inscrição: R$ 20,00 
1.8. CONTADOR 

      1.8.1. Vaga: 01 
        1.8.2. Escolaridade Exigida: Curso Superior em Ciências Contábeis e Registro no CRC 
        1.8.3. Tipo de Prova: Escrita de Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos Específicos e Noções de 
Informática  

      1.8.4. Carga horária: 40 horas semanais 
      1.8.5. Salário: R$ 2.682,23 
      1.8.6. Taxa de Inscrição: R$ 25,00 
1.9. LAVADOR DE MÁQUINAS E VEÍCULOS 

      1.9.1. Vaga: 01 
        1.9.2. Escolaridade Exigida: Ensino Fundamental Incompleto. 
        1.9.3. Tipo de Prova: Escrita de Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos Básicos do Cargo 

      1.9.4. Carga horária: 40 horas semanais 
      1.9.5. Salário: R$ 1.005,08 
      1.9.6. Taxa de Inscrição: R$ 20,00 
1.10. MÉDICO 10 HORAS - CLÍNICO GERAL 

      1.10.1. Vaga: 01 
        1.10.2. Escolaridade Exigida: Curso Superior na área e Registro no CRM 
        1.10.3. Tipo de Prova: Escrita de Língua Portuguesa e Conhecimentos Específicos 

      1.10.4. Carga horária: 10 horas semanais 
      1.10.5. Salário: R$ 3.188,32 
      1.10.6. Taxa de Inscrição: R$ 25,00 
1.11. MOTORISTA 

      1.11.1. Vaga: Cadastro de Reserva 
        1.11.2. Escolaridade Exigida: Ensino Fundamental Incompleto, CNH Categoria “D”ou “E”, Curso de 
Transporte Coletivo e de Passageiros, Transporte Escolar e Transporte de Emergência.  
        1.11.3. Tipo de Prova: Escrita de Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos Básicos do Cargo  

      1.11.4. Carga horária: 40 horas semanais 
      1.11.5. Salário: R$ 1.329,42 
      1.11.6. Taxa de Inscrição: R$ 20,00 
1.12. PROFESSOR DE ARTE 

      1.12.1. Vaga: 01 
        1.12.2. Escolaridade Exigida: Ensino Superior em Curso de Licenciatura de Graduação Plena em Artes ou 
Artes Visuais.  
        1.12.3. Tipo de Prova: Escrita de Língua Portuguesa, Matemática, Atualidades, Conhecimentos Pedagógicos 
e Conhecimentos Específicos  
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      1.12.4. Carga horária: 30 horas semanais 
      1.12.5. Salário: R$ 2.440,53 
      1.12.6. Taxa de Inscrição: R$ 25,00 
 
2. INSTRUÇÕES PARA INSCRIÇÃO   
   2.1. Acessar o endereço eletrônico www.omconsultoria.com.br, durante o período de 10 a 24 de fevereiro de 
2020, até 23h59min59seg - horário de Brasília;  
   2.2. Localizar o “link” correspondente ao Concurso Público Nº 01/2020, da Prefeitura Municipal de Salto 
Grande - SP; 
   2.3. Ler o edital até o final; 
   2.4. Preencher a ficha de inscrição;  
   2.5. Efetuar o pagamento da inscrição, através de Boleto Bancário que será gerado pelo sistema;  
 2.5.1 O candidato deverá fazer o pagamento do boleto somente a partir do terceiro dia útil após a 
realização da inscrição, sendo o limite máximo de pagamento 27 de fevereiro de 2020. 
      2.6. A OM Consultoria Concursos Ltda e a Prefeitura Municipal não se responsabilizam por pagamentos 
feitos fora de agências bancárias. 
      2.7. A Prefeitura Municipal e a empresa OM Consultoria Concursos Ltda não se responsabilizarão por 
solicitações de inscrições não efetivadas por eventuais falhas de comunicação, congestionamento de linhas de 
comunicação ou outros fatores de ordem técnica que impossibilitarem a correta transferência dos dados ou da 
impressão dos documentos que possam advir de inscrições realizadas via internet, sendo de responsabilidade 
do candidato, acompanhar a efetivação da inscrição; 
   2.8. REQUISITOS GERAIS PARA A INSCRIÇÃO 
      2.8.1. Ter nacionalidade brasileira ou estrangeira, nos termos da Emenda Constitucional 19/98; 
      2.8.2. Ter 18 (dezoito) anos completos ou a completar até a data da nomeação; 
      2.8.3. Estar quite com Serviço Militar, se do sexo masculino; 
      2.8.4. Haver votado nas últimas eleições ou justificado a ausência ou pago a multa; 
      2.8.5. Possuir escolaridade ou requisito correspondente às exigências referentes aos cargos, nos termos 
deste Edital;  
      2.8.6. Não estar sendo processado ou cumprindo pena em liberdade, nem ter sido condenado por crime 
contra o patrimônio ou a administração pública, nem ter sido demitido a bem do serviço público; 
      2.8.7. Não registrar antecedentes criminais, achando-se no exercício de seus direitos civis e políticos; 
      2.8.8. Gozar de boa saúde física e mental e não ser portador de deficiência incompatível com o exercício das 
funções atinentes ao cargo a que concorre;  
      2.8.9. Não ser aposentado por invalidez e nem estar com idade de aposentadoria compulsória, conforme 
Inciso II, do Artigo 40, da Constituição Federal; 

               2.8.10. Conhecer e estar de acordo com as exigências contidas no presente Edital;  
   2.9. Não haverá devolução de taxa de inscrição; 
   2.10. Não será aceita inscrição por via postal ou fora do período estabelecido no Item 2.1.1., deste Edital; 
 
3. DAS INSCRIÇÕES PARA PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA 
   3.1. Não haverá reserva de vaga às pessoas portadoras de deficiência, tendo em vista que o número de vagas 
definido neste Edital, não permite a aplicação do percentual mínimo estabelecido pelo § 1º, do artigo 37 do 
Decreto Federal Nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, que regulamenta a Lei Federal nº 7.853/89;  
   3.2. Aos portadores de deficiência devidamente inscritos e aprovados nos termos deste item, será destinada 
uma vaga a cada 10 (dez) contratados por cargo, os quais não serão discriminados pela sua condição, exceto 
quando a deficiência não possibilitar as suas nomeações, pelas características de atribuições e desempenhos, 
incompatíveis com ela;  
   3.3. Às pessoas portadoras de deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no Decreto Federal 
Nº 3.298/99, particularmente em seu artigo 4º, 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 à nota mínima exigida para todos os demais candidatos.      
   3.4. Os benefícios previstos nos parágrafos: 1º e 2º, do Artigo 4º, do Decreto Federal Nº 3.298, deverão ser 
requeridos por escrito, durante o período das inscrições; 
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   3.5. O candidato deverá declarar, quando da inscrição, ser portador de deficiência, especificando-a na ficha de 
inscrição, preenchendo também a Ficha de Portadores de Deficiência, com apresentação de laudo médico, com 
as seguintes características:  
      3.5.1. Laudo Médico original ou cópia simples deverá obedecer as seguintes exigências: ser referente aos 
últimos 6 (seis) meses, descrever a espécie e o grau de deficiência, apresentar a provável causa das 
deficiências especiais, apresentar os graus de autonomia, constar quando for o caso a necessidade do uso de 
órteses, próteses ou adaptações. No caso de deficiente auditivo, o Laudo Médico deverá vir acompanhado de 
uma audiometria recente (até 6 meses) e no caso de acuidade visual, o Laudo Médico deverá vir acompanhado 
de acuidade em AO (ambos os olhos), patologia e campo visual; 
      3.5.2. O candidato portador de deficiência visual, além do envio da documentação indicada no Item 3..5.1., 
deverá solicitar, por escrito, até o término das inscrições, a confecção de prova especial em BRAILE ou 
AMPLIADA, especificando o tipo de deficiência;  
      3.5.3. O candidato portador de deficiência que necessitar de tempo adicional para realização das provas, 
além do envio da documentação indicada no Item 3.5.1., deverá encaminhar solicitação, por escrito, até o 
término das inscrições, com justificativa acompanhada de parecer emitido por especialista da área de sua 
necessidade especial;  
   3.6. Aos deficientes visuais (amblíopes) serão oferecidas provas ampliadas; 
   3.7. O candidato deverá encaminhar a ficha preenchida e assinada e o laudo médico, via SEDEX, postado 
impreterivelmente até o dia 25 de fevereiro de 2020, para: OM Consultoria Concursos Ltda. - Concurso Público 
- Prefeitura de Salto Grande - Edital 01/2020 - Rua Álvaro Ferreira de Moraes, 54 - V. Moraes - Cep 19900-250 - 
Ourinhos - SP  
   3.8. O encaminhamento do laudo médico (original ou cópia simples), por qualquer via, é de responsabilidade 
exclusiva do candidato. OM Consultoria Concursos Ltda não se responsabiliza por qualquer tipo de extravio 
que impeça a chegada do laudo a seu destino;  
   3.9. O candidato portador de deficiência que não realizar a inscrição conforme este Item, não poderá impetrar 
recurso em favor de sua condição; 
     
4. DAS PROVAS 
  4.1. A data da prova está prevista para ser dia 29 de março de 2020, em horário e local das provas a serem 
divulgados pela imprensa e no site www.omconsultoria.com.br, com pelo menos cinco dias de antecedência.  
   4.2. O candidato deverá acompanhar a publicação de editais de abertura de inscrição, convocação para prova, 
resultado final e outros, pelo DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO e pelo site www.omconsultoria.com.br. Outros 
meios de comunicação não possuem caráter oficial, sendo meramente informativos;  
   4.3. É de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta de seu local de prova e o 
comparecimento no horário determinado;  
   4.4. As provas serão elaboradas conforme consta dos itens 1.1.3. a 1.12.3, deste Edital, com base nos 
programas constantes do Anexo II; 
   4.5. A prova será de caráter eliminatório, com duração de 3h (três horas) e constará de 40 (quarenta) 
questões objetivas de múltipla escolha, com quatro alternativas, valendo 2,5 (dois e meio) pontos cada questão, 
num total de 100,0 (cem) pontos, sendo considerado aprovado o candidato que obtiver nota igual ou superior 
50,0 (cinquenta) pontos;    
         4.5.1. As provas escritas serão elaboradas com base no programa constante do Anexo I, na seguinte 
proporção: 
 

Cargo Total de questões com base no anexo II - Programas Básicos  

 

P
ortuguesa 
Língua 

M
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ática 
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tualidades 
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edagógicos 

C
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entos 
E

specíficos 

C
onhecim
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B

ásicos do 
C

argo 

N
oções de 

Inform
ática  

Total de Questões  

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 10 10 - - - 20 - 40 
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AJUDANTE GERAL FEMININO 10 10 - - - 20 - 40 
AJUDANTE GERAL MASCULINO 10 10 - - - 20 - 40 
ATENDENTE ODONTOLÓGICO 10 10 - - - 20 - 40 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 10 10 - - - 20 - 40 
AUXILIAR DE FARMÁCIA 10 10 - - - 20 - 40 
AUXILIAR DE SERVIÇOS 
ADMNISTRATIVO 15 15 - - - - 10 40 

CONTADOR 10 10 - - 15 - 05 40 
LAVADOR DE MÁQUINAS E VEÍCULOS 10 10 - - - 20 - 40 
MÉDICO 10 HORAS CLÍNICO GERAL 15 - - - 25 - - 40 
MOTORISTA 10 10 - - - 20 - 40 
PROFESSOR DE ARTE 10 10 02 08 10 - - 40 

 
    4.6. O candidato lerá as questões no Caderno de Questões e marcará suas respostas na Folha de Resposta 
de rascunho, localizada na capa do Caderno de Questões e ao término da solução da prova, transcreverá suas 
respostas na Folha de Resposta definitiva, em forma de cartão, com caneta azul ou preta; 
   4.7. A Folha de Resposta definitiva, em forma de cartão, deverá ser preenchida com caneta azul ou preta, em 
forma de bolinha (                     )  e não serão consideradas respostas em forma diferente, em “X”, a lápis, com 
rasuras, com erratas, com observações ou em branco;  
   4.8. A Folha de Resposta definitiva, em forma de cartão, será o único documento válido para a correção das 
questões objetivas da prova;  
   4.9. Não haverá substituição da Folha de Resposta, sendo da responsabilidade exclusiva do candidato os 
prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente, emendas ou rasura, ainda que legível;  
   4.10. Durante a realização da prova, o candidato poderá solicitar ao Fiscal de Sala, a Folha de Observações, 
para anotar qualquer problema relacionado com a resolução das questões ou solicitar esclarecimento sobre 
elas. As anotações dos candidatos serão analisadas pela equipe técnica responsável pela organização das 
provas, antes da divulgação dos gabaritos;  
   4.11. O candidato deverá comprovar sua identidade mediante original de um documento com fotografia, 
devendo o referido documento estar em perfeitas condições, de forma a permitir a identificação do candidato 
com clareza;  
      4.11.1. Na hipótese de o candidato não constar nas listagens oficiais relativas aos locais de prova, a inclusão 
do referido candidato será feita por meio de preenchimento de formulário específico, diante da apresentação de 
documentos pessoais e do comprovante de pagamento original; 
      4.11.2. A inclusão de que trata o item 4.11.1 será realizada de forma condicional e será confirmada 
posteriormente, com o intuito de verificar a pertinência da referida inclusão; 
    4.12. Durante a realização das provas não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre 
os candidatos, nem a utilização de livros, manuais, impressos ou anotações, máquinas calculadoras, (também 
em relógios) e agendas eletrônicas ou similares, telefone celular, smartphones, mp3, notebook, palmtop, tablet, 
BIP, walkman, gravador ou qualquer outro tipo de mensagens, bem como o uso de óculos escuros, bonés, 
protetores auriculares e outros acessórios similares.  
       4.12.1. O aparelho celular deve ser desligado e ter sua bateria retirada, antes do início das provas.  
   4.13. Será eliminado do Concurso Público o candidato que, durante a realização das provas, for surpreendido 
em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro meio de 
comunicação, sobre a prova que estiver sendo realizada; 
   4.14. Ao término da prova, o candidato deverá entregar ao Fiscal de Sala o Caderno de Questões, a Folha 
de Resposta  e qualquer material cedido para execução da prova; 
   4.15. No ato da devolução do Caderno de Questões e da Folha de Resposta, o Fiscal de Sala destacará e 
entregará ao candidato, o rascunho de sua Folha de Resposta, para conferência com o gabarito a ser divulgado; 
   4.16. As salas de provas e os corredores serão fiscalizados por pessoas devidamente credenciadas, sendo 
vedado o ingresso de pessoas estranhas; 
   4.17. O candidato não poderá se ausentar da sala sem o acompanhamento do fiscal; 
   4.18. Não haverá segunda chamada para qualquer das provas, não importando o motivo alegado e a ausência 
do candidato acarretará sua eliminação do Concurso Público; 
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   4.19. A prova e o gabarito estarão disponíveis no endereço eletrônico www.omconsultoria.com.br e o resultado 
final serão divulgados pela imprensa, afixados nos lugares de costume e disponibilizado no endereço eletrônico: 
www.omconsultoria.com.br  
 
5. DOS TÍTULOS 
   5.1. Para o cargo de: PROFESSOR DE ARTE será considerado como Títulos, com seus respectivos valores: 
 

5.1.1.  Doutorado na Área de Educação   10,0 (dez) pontos 
5.1.2. Mestrado na Área de Educação     5,0 (cinco) pontos 
5.1.3. Especialização na Área de Educação com duração mínima de 360 

horas (somente uma, com curso concluído e em nível de Pós-
Graduação) 

    3,0 (três) pontos  
 

 
   5.2. Não serão contados cumulativamente, os títulos quando o menor for utilizado para obtenção do maior; 
   5.3. Os documentos comprovantes dos títulos deverão ser expedidos por órgão oficial reconhecido e 
deverão declarar que o candidato concluiu o curso. Cursos não concluídos não serão computados; 
   5.4. Os comprovantes de títulos deverão conter a carga horária, data de realização, data da expedição e 
atestar a sua conclusão; 
   5.5. Os candidatos serão convocados para a entrega de documentos como título. 
 
6. DO RESULTADO FINAL 
   6.1. Os candidatos aprovados conforme critério estabelecido no subitem 4., deste Edital, serão relacionados 
na Classificação Final, em ordem decrescente da nota obtida na prova; 
   6.2. Os candidatos inscritos e aprovados nos termos do Item 3., deste Edital, serão classificados, da mesma 
forma do subitem anterior, na Classificação Especial; 
   6.3. A Classificação Final e a Especial (se houver) serão divulgadas no Resultado Final, publicado na 
imprensa escrita, afixado no átrio da Prefeitura Municipal, nos locais de costume e disponíveis no site 
www.omconsultoria.com.br; 
   6.4. No caso de empate entre candidatos com mesma nota,  terá preferência na classificação: 
      6.4.1. 1º critério: O candidato com maior idade, na hipótese de empate entre os candidatos, será aplicado o 
disposto no art. 27 da Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso - candidatos com idade superior ou igual a 60 anos) 
aplicando-se subsidiariamente, para efeito de classificação; 
      6.4.2. 2º critério: O candidato com maior idade; 
      6.4.3. 3º critério: O candidato com maior número de filhos menores de 18 (dezoito) anos até a data de 
encerramento das inscrições. 
      6.4.4. 4º critério: sorteio 
 
7. DOS RECURSOS 
   7.1. Os candidatos inscritos para os cargos relacionados neste Edital poderão recorrer dos seguintes atos: 
      7.1.1. Do indeferimento de inscrição e incorreção de dados; 
         7.1.1.1. O candidato poderá recorrer no prazo de 02 (dois) dias a contar da data da publicação da 
homologação das inscrições, com pedido protocolado na Prefeitura Municipal dirigido à Comissão Fiscalizadora 
do Concurso Público, acerca do indeferimento de sua inscrição; 
         7.1.1.2. Os candidatos que usufruírem benefício do recurso no caso do Item 7.1.1.1., poderão participar do 
Concurso Público, condicionalmente, quando seus pedidos não forem decididos dentro do prazo legal; 
      7.1.2. Da formulação das questões, respectivos quesitos e gabaritos das mesmas; 
         7.1.2.1. A prova estará disponível no site www.omconsultoria.com.br, por dois dias a contar da divulgação 
do gabarito preliminar; 
         7.1.2.2. O candidato poderá, durante o período de divulgação da prova, solicitar a revisão de questão que, 
supostamente, tenha apresentado problema, por meio de recurso protocolado na Prefeitura Municipal dirigido à 
Comissão Fiscalizadora do Concurso Público. 
   7.1.2.2.1. Os recursos referentes às questões que o candidato considere incorretas deverão estar 
devidamente argumentados  e adstritos ao programa e/ou bibliografias propostos. 
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   7.1.2.2.2. Recurso sem argumentação correta conforme estabelecido no item 7.1.2.2.1. serão 
indeferidos. 
         7.1.2.3. Caso alguma questão venha a ser anulada, o ponto relativo a ela será atribuído a todos os 
candidatos; 
         7.1.2.4. Se houver algum erro na divulgação do gabarito preliminar este será corrigido; 
         7.1.2.5. O Gabarito Oficial será divulgado após análise de recursos; 
      7.1.3. Quanto às classificações parciais e finais do Concurso Público. 
         7.1.3.1. Os candidatos terão o prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da publicação da Classificação Final, 
no órgão oficial do município, para protocolar recurso na Prefeitura Municipal, dirigido à Comissão Fiscalizadora 
do Concurso Público, sobre eventuais erros na ordem de classificação decorrentes do critério de desempate e 
solicitar revisão da correção de sua prova; 
      7.1.4. Havendo alteração na Classificação Final ou Classificação Especial por motivo de deferimento em 
recurso, ela será retificada e publicada novamente; 
   7.2. Todos os recursos recebidos pela Comissão Fiscalizadora do Concurso Público serão encaminhados à 
OM Consultoria Ltda para análise e manifestação a propósito do arguido, tendo a empresa organizadora, o 
prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da data de encerramento do prazo para recursos em cada etapa, para 
julgar os referidos recursos; 
   7.3. Recurso extemporâneo será indeferido; 
   7.4. A Comissão Fiscalizadora do Concurso Público constitui última instância para recurso, sendo soberana 
em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.  
 
8. DAS CONTRATAÇÕES 
   8.1. A aprovação no Concurso Público assegurará apenas a expectativa de direito à contratação, ficando a 
concretização deste ato condicionada à observância das disposições legais pertinentes, da existência de 
recursos financeiros, do exclusivo interesse e conveniência da Administração Municipal, da rigorosa ordem de 
classificação e do prazo de validade do Concurso Público;  
   8.2. As contratações serão feitas pelo regime Celetista e nos termos da Legislação Municipal vigente, em 
especial quanto ao cargo do médico do PSF;  
  8.3. A convocação do candidato aprovado para posse será feita, através de Edital publicado em jornal oficial ou 
de circulação na cidade ou região e afixado no átrio da Prefeitura que, no ato, deverá apresentar os seguintes 
documentos: 
      8.3.1. Cópia autenticada do RG, do CPF, do PIS/PASEP, do Título de Eleitor (com comprovante de votação 
na última eleição), da Certidão de Nascimento (se for solteiro), ou de Casamento (se for casado), do Certificado 
de Reservista ou de quitação com o Serviço Militar (se for do sexo masculino e menor de 45 anos), da Certidão 
de Nascimento de filhos (se os possuir) 
    8.3.2. Atestado de Saúde expedido pelo Órgão Municipal de Saúde, sendo que:   
     8.3.2.1. O exame médico compreenderá a realização de Exames Básicos (e Complementares, se 
necessário), Exames específicos da função e Avaliação Clínica, os quais serão solicitados por médicos 
indicados pelo Serviço Especializado de Segurança e Medicina do Trabalho da PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SALTO GRANDE 
         a) Para a realização do exame médico, o candidato deverá apresentar o resultado dos exames 
relacionados no Termo de Convocação, dentro do prazo de 30 (trinta) dias a contar da data de ciência da 
convocação.  
         b) Os exames laboratoriais, complementares e/ou biométricos mencionados no Anexo do Termo de 
Convocação e outros que poderão ser solicitados na realização do exame médico admissional, os quais deverão 
ser realizados por conta dos candidatos.  
          c) As decisões do Serviço Médico da PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO GRANDE são de caráter 
eliminatório para efeito de posse, sendo soberanas e delas não caberá qualquer recurso. 
     8.3.3. Certidão Negativa de Antecedentes Criminais, expedida pelo órgão competente da região de seu 
domicílio. 
      8.3.4. Declaração de acúmulo ou não, de emprego, cargo ou função pública nas esferas municipal, estadual 
ou federal  
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      8.3.5. Declaração de que não percebe proventos de aposentadoria do regime Próprio da Previdência Social, 
em atendimento ao disposto no § 10, do Artigo 37, da Constituição Federal e da Emenda  Constitucional Nº 
20/98 
      8.3.6. Cópia de diploma ou outro documento que comprove a escolaridade e demais requisitos exigidos  
conforme consta dos subitens 1.1.2. e 1.12.2 , deste Edital  
      8.3.7. Outros documentos que a Administração Municipal julgar necessários  
   8.4. O candidato terá exaurido os direitos de sua habilitação no Concurso, caso se verifique qualquer das 
seguintes hipóteses: 
      8.4.1. Não atender à convocação para a contratação;  
      8.4.2. Não apresentar os documentos exigidos conforme item 8.3., deste Edital; 
    
9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
   9.1. A declaração falsa ou inexata de dados constantes da ficha de inscrição, bem como apresentação de 
documentos falsos, determinará o cancelamento da inscrição, mesmo que verificados posteriormente, anulando-
se todos os atos dela decorrentes; 
   9.2. A inscrição do candidato importará no conhecimento e na aceitação tácita das condições impostas no 
presente Edital; 
   9.3. Sem prejuízo das sanções criminais e a qualquer tempo, por ato da Comissão Fiscalizadora do Concurso 
Público, será excluído do Concurso Público, com o consequente cancelamento de sua inscrição e de todos os 
atos dela decorrentes, o candidato que: 
      9.3.1. Fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata; 
      9.3.2. Agir com incorreção ou descortesia, para qualquer membro da equipe encarregada da aplicação das 
provas; 
      9.3.3. For surpreendido utilizando um ou mais meios previstos no Item 4.12., deste Edital;  
      9.3.4. Apresentar falha na documentação; 
   9.4. Todas os editais relativos a realização deste Concurso Público, serão publicados pela imprensa escrita, 
afixados no átrio da Prefeitura Municipal, nos locais de costume e disponibilizados no site 
www.omconsultoria.com.br; 
   9.5. Este Concurso Público terá validade de 02 (dois) anos, podendo ser prorrogado por até igual período, a 
critério da Administração Municipal; 
 9.5.1. Durante este prazo a Prefeitura Municipal fará convocação dos candidatos classificados pela ordem 
de classificação para o preenchimento de vagas existentes nesta data e mais as que vagarem ou que forem 
criadas durante o prazo de validade do Concurso Público e de sua prorrogação de acordo com as necessidades 
dos serviços públicos a contar da data de homologação. 
   9.6. Os candidatos aprovados e convocados ficarão sujeitos à aprovação em exame médico, conforme 
subitem 8.3.7. e à apresentação dos documentos que lhe forem exigidos; 
   9.7. O Prefeito Municipal homologará o Concurso Público mediante parecer da Comissão Fiscalizadora do 
Concurso Público após a publicação da Classificação Final e vencido o prazo para recursos;  
   9.8. Após a homologação, os candidatos serão convocados para anuência à nomeação, respeitada a ordem 
da classificação e a necessidade da Administração Municipal;  
   9.9. Ao se inscrever o candidato se responsabilizará moral e judicialmente pelas informações e aceitará a 
legislação que regulamenta o presente Concurso Público; 
   9.10. O Prefeito Municipal poderá, ouvida a Comissão Fiscalizadora do Concurso Público, por motivos 
justificáveis, anular parcial ou totalmente este Concurso Público; 
   9.11. Os casos omissos serão resolvidos pela Administração Municipal, ouvida a Comissão Fiscalizadora do 
Concurso Público. 

 
Salto Grande, 05 de fevereiro de 2020. 

 
 
 

 JOÃO CARLOS RIBEIRO 
PREFEITO MUNICIPAL 
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ANEXO  I 

 
HORÁRIO DAS PROVAS PARA INSCRIÇÃO EM MAIS DE UM CARGO 

 
HORÁRIO A HORÁRIO B  

AJUDANTE GERAL FEMININO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 
AJUDANTE GERAL MASCULINO ATENDENTE ODONTOLÓGICO 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM AUXILIAR DE FARMACIA 
AUXILIAR DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS CONTADOR 
MOTORISTA LAVADOR DE MÁQUINAS E VEICULOS 
 MÉDICO 10 HORAS – CLÍNICO GERAL 
 PROFESSOR DE ARTE 
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ANEXO II 
 

PROGRAMAS  
 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 
Língua Portuguesa (demonstrar domínio da norma culta da língua portuguesa) 
- Compreensão, interpretação e produção de textos 
- Acentuação 
- Análise sintática 
- Classe, estrutura e formação de palavras 
- Classificações das orações 
- Classificação e flexão das palavras  
- Concordância verbal e nominal 
- Crase 
- Figuras de linguagem, de pensamento e de sintaxe 
- Fonética e fonologia 
- Ortografia 
- Pontuação 
- Regência verbal e nominal 
- Semântica 
BASE GRAMATICAL 
- BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa.  Editora Nova Fronteira.  
- CEGALLA. Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa - Novo Acordo Ortográfico. Editora 

Nacional. 

- CINTRA, Lindley. CUNHA, Celso. Nova Gramática do português contemporâneo. Editora Lexikon 
Matemática 
- Conjuntos: representação e operações;  
- Funções: Conceitos e aplicações. 
- Geometria: conceito, propriedades e operação; 
- Gráficos e tabelas: execução e interpretação; 
- Medidas: conceito e operações; 
- Múltiplos e divisores: conceitos e operação; 
- Números Irracionais: técnicas operatórias; 
- Números Naturais: operações e problemas com números naturais suas propriedades;  
- Números Racionais Absolutos; 
- Razões e proporções: grandezas proporcionais, porcentagem e juros simples; 
- Regra de Três Simples e Composta; 
- Sistemas de equação de 1º grau e 2º grau; 
 
Conhecimentos Básicos do Cargo 
 - BRASIL. Lei Federal nº 10.741/03. Dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras providências. Diário Oficial da 

União, Brasília, seção I, 3 out. 2003 
 - BRASIL. Lei Federal nº 8.069/90.Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, e dá outras 

providências. Diário Oficial da União, Brasília, seção I, 16 jul. 1990. 
 - BRASIL. Lei Federal nº 8.080/90. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da 

saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Diário 
Oficial da União, Brasília, seção I, 19 set. 1990. 

 - BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Guia prático 
do agente comunitário de saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2009. 

 - BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Cadernos de 
Atenção Básica – nº 12: Obesidade. Brasília: Ministério da Saúde, 2006. 
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 - BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Cadernos de 
Atenção Básica – nº 13: Controle dos cânceres do colo do útero e da mama. Brasília: Ministério da Saúde, 
2006. 

 - BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Cadernos de 
Atenção Básica – nº 15: Hipertensão arterial sistêmica para o Sistema Único de Saúde. Brasília: Ministério da 
Saúde, 2006. 

 - BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Cadernos de 
Atenção Básica – nº 17: Saúde Bucal. Brasília: Ministério da Saúde, 2006. 

 - BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Cadernos de 
Atenção Básica – nº 18: HIV/Aids, hepatites e outras DST. Brasília: Ministério da Saúde, 2006. 

 - BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Cadernos de 
Atenção Básica – nº 19: Envelhecimento e saúde da pessoa idosa. Brasília: Ministério da Saúde, 2006.  

 - BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Cadernos de 
Atenção Básica – nº 21: Vigilância em Saúde: Dengue, Esquistossomose, Hanseníase, Malária, Tracoma e 
Tuberculose. Brasília: Ministério da Saúde, 2008. 

 - BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Cadernos de 
Atenção Básica – nº 23: Saúde da criança: nutrição infantil: aleitamento materno e alimentação 
complementar. Brasília: Ministério da Saúde, 2009. 

 - BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Cadernos de 
Atenção Básica – nº 36: Diabetes Mellitus. Brasília: Ministério da Saúde, 2013. 

 - Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. O agente 
comunitário de saúde no controle da dengue. Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, 
Secretaria de Atenção à Saúde. – Brasília: Ministério da Saúde, 2009.- 

 - BRASIL. Ministério da Saúde. Unicef. Cadernos de Atenção Básica – nº 20: Carências de Micronutrientes. 
Bethsáida de Abreu Soares Schmitz. Brasília: Ministério da Saúde, 2007.-  

 - Portaria Ministerial nº 2436, de 21/09/17, do Ministério da Saúde, que aprova a Política Nacional de Atenção 
Básica. 

 
AJUDANTE GERAL FEMININO 
Língua Portuguesa (demonstrar domínio da norma culta da língua portuguesa)  
- Compreensão de textos 
- Classificação de palavras quanto ao número e posição das sílabas  
- Concordância Nominal e Verbal 
- Ortografia 
- Plural e gênero dos substantivos 
- Pontuação 
- Verbos 
BASE GRAMATICAL 
- BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa.  Editora Nova Fronteira.  
- CEGALLA. Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa - Novo Acordo Ortográfico. Editora 

Nacional. 

- CINTRA, Lindley. CUNHA, Celso. Nova Gramática do português contemporâneo. Editora Lexikon 
Matemática 
- Geometria: Noções sobre área de figuras 
- Medidas 
- Operações de adição, subtração, multiplicação e divisão 
- Operações simples com números decimais 
- Problemas simples 
- Regra de três, juros e porcentagem 
 
Conhecimentos Básicos do Cargo 
  - Limpeza de instalações sanitárias. 
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- Limpeza de utensílios, como cinzeiros e objetos de adorno, exaustores, ventiladores, lustres e máquinas em 
geral, para manter boa aparência dos locais. 

 - Limpeza e manutenção de utensílios de cozinha, copas e demais dependências. 
 - Limpeza em geral em ambientes, espanando, varrendo, lavando ou encerando dependências, móveis, 
utensílios e instalações, para manter as condições de higiene e conservação. 
 - Manutenção de estoques de material de limpeza e alimentação. 
 - Noções básicas de alimentação. 
- Noções básicas de higiene: corporal, da habitação, dos hábitos. 
 - Noções básicas de segurança no trabalho. 
 - Noções básicas do comportamento como servidor público. 
 - Produto de limpeza e inseticidas em geral: identificação, uso adequado e cuidados necessários. 
 - Remoção de pó dos móveis, paredes, tetos, portas, janelas e equipamentos, espanando-os ou limpando-os 

com flanelas ou vassouras apropriadas, para conservar-lhes a boa aparência. 
 - Serviços de copa e cozinha, como: preparo de café, chá, lanches, auxílio no preparo de refeições, bem como, 

servir os visitantes e servidores. 
 - Uso de proteção individual e segurança no trabalho. 
 

AJUDANTE GERAL MASCULINO 
 
Língua Portuguesa (demonstrar domínio da norma culta da língua portuguesa)  
- Compreensão de textos 
- Classificação de palavras quanto ao número e posição das sílabas  
- Concordância Nominal e Verbal 
- Ortografia 
- Plural e gênero dos substantivos 
- Pontuação 
- Verbos 
BASE GRAMATICAL 
- BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa.  Editora Nova Fronteira.  
- CEGALLA. Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa - Novo Acordo Ortográfico. Editora 

Nacional. 

- CINTRA, Lindley. CUNHA, Celso. Nova Gramática do português contemporâneo. Editora Lexikon 
Matemática 
- Geometria: Noções sobre área de figuras 
- Medidas 
- Operações de adição, subtração, multiplicação e divisão 
- Operações simples com números decimais 
- Problemas simples 
- Regra de três, juros e porcentagem 
 
Conhecimentos Básicos do Cargo 
 - Abertura de valetas, buracos e tanques de contenção de água pluvial. 
 - Capina e formas de capina e limpeza em terreno 
 - Controle de pragas urbanas: erradicação e uso de inseticidas 
 - Limpeza de boca de lobo e formas de acondicionamento do lixo. 
 - Limpeza de margens e leito dos córregos 
 - Limpeza urbana: limpeza de logradouros em geral, resíduos sólidos: definição e características,  
 - Lixo urbano: reciclagem, características e formas de acondicionamento, 
 - Noções básicas de preservação da natureza. 
 - Noções básicas de trânsito. 
 - Noções básicas do comportamento como servidor público. 
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 - Poda de árvore de pequeno, médio e grande porte (Operação com moto-serra, podadeira manual e outros 
aparelhos utilizados em poda de árvores; Reconhecimento de máquinas, aparelhos, ferramentas, 
instrumentos e utensílios relacionados com a poda de árvore e uso de equipamento de segurança) 

 - Poda de árvore: aspectos das plantas, tipos de poda e suas técnicas, técnicas de cortes de galhos, 
ferramentas e equipamentos utilizados.  

 - Serviço de auxiliar de pedreiro, de encanador, de eletricista, carpinteiro e outros servidores 
 
ATENDENTE ODONTOLÓGICO 
Língua Portuguesa (demonstrar domínio da norma culta da língua portuguesa) 
- Compreensão, interpretação e produção de textos 
- Acentuação 
- Análise sintática 
- Classe, estrutura e formação de palavras 
- Classificações das orações 
- Classificação e flexão das palavras  
- Concordância verbal e nominal 
- Crase 
- Figuras de linguagem, de pensamento e de sintaxe 
- Fonética e fonologia 
- Ortografia 
- Pontuação 
- Regência verbal e nominal 
- Semântica 
BASE GRAMATICAL 
- BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa.  Editora Nova Fronteira.  
- CEGALLA. Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa - Novo Acordo Ortográfico. Editora 

Nacional. 

- CINTRA, Lindley. CUNHA, Celso. Nova Gramática do português contemporâneo. Editora Lexikon 
 
Matemática 
- Conjuntos: representação e operações;  
- Geometria: conceito, propriedades e operação; 
- Medidas: conceito e operações; 
- Múltiplos e divisores: conceitos e operação; 
- Números Irracionais: técnicas operatórias; 
- Números Naturais: operações e problemas com números naturais suas propriedades;  
- Números Racionais Absolutos; 
- Razões e proporções: grandezas proporcionais, porcentagem e juros simples; 
- Regra de Três Simples e Composta; 
- Sistemas de equação de 1º grau e 2º grau; 
 
Conhecimentos Básicos do Cargo 
 - Conhecimento de conservação e manutenção do equipamento odontológico 
 - Conhecimentos na prática de campanhas preventivas em unidades escolares  
 - Lei Nº 10.083/98  
 - Lei nº 8.080/90 - Promoção, proteção e recuperação da saúde; 
 - Lei Nº 8.142/90 - Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) 
 - Nações Básicas de Microbiologia e Esterilização 
 - Noções Básicas de Anatomia e Fisiologia Odontológica 
 - Noções Básicas de Erupção Dentária 
 - Noções Básicas de Higiene Bucal 
 - Noções Básicas de Materiais Dentários 
 - Noções básicas de Métodos Preventivos: Flúor, Selantes, Cariostáticos e Dieta 
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 - Noções Básicas de preparo do paciente e da instrumentação ao Cirurgião Dentista 
 - Noções de Ergonomia e Odontologia Integral 
 - Política Nacional de Humanização. HumanizaSUS  
 - Programa Saúde da Família: atribuições específicas, filosofia, objetivos, métodos de trabalho 
 - Sistema Único de Saúde (SUS)  

 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 
 
Língua Portuguesa (demonstrar domínio da norma culta da língua portuguesa) 
- Compreensão, interpretação e produção de textos 
- Acentuação 
- Análise sintática 
- Classe, estrutura e formação de palavras 
- Classificações das orações 
- Classificação e flexão das palavras  
- Concordância verbal e nominal 
- Crase 
- Figuras de linguagem, de pensamento e de sintaxe 
- Fonética e fonologia 
- Ortografia 
- Pontuação 
- Regência verbal e nominal 
- Semântica 
BASE GRAMATICAL 
- BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa.  Editora Nova Fronteira.  
- CEGALLA. Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa - Novo Acordo Ortográfico. Editora 

Nacional. 

- CINTRA, Lindley. CUNHA, Celso. Nova Gramática do português contemporâneo. Editora Lexikon 
Matemática 
- Conjuntos: representação e operações;  
- Funções: Conceitos e aplicações. 
- Geometria: conceito, propriedades e operação; 
- Gráficos e tabelas: execução e interpretação; 
- Medidas: conceito e operações; 
- Múltiplos e divisores: conceitos e operação; 
- Números Irracionais: técnicas operatórias; 
- Números Naturais: operações e problemas com números naturais suas propriedades;  
- Números Racionais Absolutos; 
- Razões e proporções: grandezas proporcionais, porcentagem e juros simples; 
- Regra de Três Simples e Composta; 
- Sistemas de equação de 1º grau e 2º grau; 
 
Conhecimentos Básicos do Cargo 
 - Acompanhamento de criança  
 - Acompanhamento de gestantes  
 - Acompanhamento do Hipertenso e do Diabético  
 - Aleitamento Materno  
 - Aspectos Éticos e Legais de Enfermagem   
 - Atuação da enfermagem no Controle de Infecção Hospitalar  e Central de Material Esterilizado  
 - Cálculo de medicação  
 - Constituição Federal - Artigos: 194 a 200, 220 e 227 
 - Cuidados de Enfermagem a pacientes clínicos e cirúrgicos 
 - Cuidados de enfermagem a pacientes com doenças transmissíveis e não transmissíveis  
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 - Cuidados de Enfermagem à saúde da mulher, criança, idoso, acamado, Hipertenso, Diabético, Tuberculoso e 
Hanseniano 

 - Enfermagem em Saúde Pública  
 - HumanizaSUS  
 - Lei Nº 10.083/98  
 - Lei nº 8.080/90  
 - Noções de Saúde Pública em geral  
 - Norma Operacional do SUS 
 - Políticas Públicas de Saúde   
 - Programa de Assistência à Saúde da Mulher  
 - Programa Nacional de Imunização 
 - Saúde da criança e da gestante  
 - Sistema Único de Saúde (SUS)  
 - Técnicas básicas dos Fundamentos de enfermagem 
 - Técnicas de Enfermagem gerais 
 - Vigilância Epidemiológica  
 
AUXILIAR DE FARMÁCIA 
 
Língua Portuguesa (demonstrar domínio da norma culta da língua portuguesa) 
- Compreensão, interpretação e produção de textos 
- Acentuação 
- Análise sintática 
- Classe, estrutura e formação de palavras 
- Classificações das orações 
- Classificação e flexão das palavras  
- Concordância verbal e nominal 
- Crase 
- Figuras de linguagem, de pensamento e de sintaxe 
- Fonética e fonologia 
- Ortografia 
- Pontuação 
- Regência verbal e nominal 
- Semântica 
BASE GRAMATICAL 
- BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa.  Editora Nova Fronteira.  
- CEGALLA. Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa - Novo Acordo Ortográfico. Editora 

Nacional. 

- CINTRA, Lindley. CUNHA, Celso. Nova Gramática do português contemporâneo. Editora Lexikon 
Matemática 
- Conjuntos: representação e operações;  
- Funções: Conceitos e aplicações. 
- Geometria: conceito, propriedades e operação; 
- Gráficos e tabelas: execução e interpretação; 
- Medidas: conceito e operações; 
- Múltiplos e divisores: conceitos e operação; 
- Números Irracionais: técnicas operatórias; 
- Números Naturais: operações e problemas com números naturais suas propriedades;  
- Números Racionais Absolutos; 
- Razões e proporções: grandezas proporcionais, porcentagem e juros simples; 
- Regra de Três Simples e Composta; 
- Sistemas de equação de 1º grau e 2º grau; 
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Conhecimentos Básicos do Cargo 
 - Boas práticas de armazenamento e distribuição de medicamentos 
 - Cálculo de dosagem e quantidades totais de medicamentos para o esquema terapêutico completo 
 - Cálculos em Farmácia Hospitalar 
 - Conceitos básicos de Farmácia em geral 
 - Formas Farmacêuticas (orais, injetáveis, e de uso externo ) 
 - Lei Estadual nº 10.083/98  
 - Lei Federal nº 8.080/90  
 - Medicamento genérico e Medicamento Similar 
 - Medicamentos do Componente Especializado da Assistência  
 - Métodos de controle de estoque 
 - Noções de Farmacotécnica: fórmulas magistrais, oficinais e especialidades farmacêuticas 
 - Noções de logística e abastecimento 
 - Registro, a guarda e o manuseio de informações resultantes da prática da assistência farmacêutica nos 

serviços de saúde 
 - Sistema Único de Saúde (SUS)  
 - Sistemas de distribuição e dispensação de medicamentos 
 - Vias de administração de medicamentos 
 - Política Nacional de Atenção Básica. 
 - Vigilância Epidemiológica: Conceito e Doenças de notificação compulsória no Estado de São Paulo 
 
 
AUXILIAR DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 
Língua Portuguesa (demonstrar domínio da norma culta da língua portuguesa) 
- Compreensão, interpretação e produção de textos 
- Acentuação 
- Análise sintática 
- Classe, estrutura e formação de palavras 
- Classificações das orações 
- Classificação e flexão das palavras  
- Concordância verbal e nominal 
- Crase 
- Figuras de linguagem, de pensamento e de sintaxe 
- Fonética e fonologia 
- Ortografia 
- Pontuação 
- Regência verbal e nominal 
- Semântica 
BASE GRAMATICAL 
- BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa.  Editora Nova Fronteira.  
- CEGALLA. Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa - Novo Acordo Ortográfico. Editora 

Nacional. 

- CINTRA, Lindley. CUNHA, Celso. Nova Gramática do português contemporâneo. Editora Lexikon 
Matemática 
- Conjuntos: representação e operações;  
- Funções: Conceitos e aplicações. 
- Geometria: conceito, propriedades e operação; 
- Gráficos e tabelas: execução e interpretação; 
- Medidas: conceito e operações; 
- Múltiplos e divisores: conceitos e operação; 
- Números Irracionais: técnicas operatórias; 
- Números Naturais: operações e problemas com números naturais suas propriedades;  
- Números Racionais Absolutos; 
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- Razões e proporções: grandezas proporcionais, porcentagem e juros simples; 
- Regra de Três Simples e Composta; 
- Sistemas de equação de 1º grau e 2º grau; 
 

Noções de Informática  
- Conceito de internet e intranet 
- Conceito de organização de arquivos e métodos de acesso 
- Correio Eletrônico 
- Navegadores para internet 
- Pacote de aplicativo OpenOffice.org 
- Principais Softwares comerciais: Windows XX (todas as versões), Pacote Office 
- Procedimentos e conceitos de cópia de segurança 
- Sistemas Operacionais e armazenamento de dados 
 
CONTADOR 
Língua Portuguesa (demonstrar domínio da norma culta da língua portuguesa) 
- Compreensão, interpretação e produção de textos 
- Acentuação 
- Análise sintática 
- Classe, estrutura e formação de palavras 
- Classificações das orações 
- Classificação e flexão das palavras  
- Concordância verbal e nominal 
- Crase 
- Figuras de linguagem, de pensamento e de sintaxe 
- Fonética e fonologia 
- Ortografia 
- Pontuação 
- Regência verbal e nominal 
- Semântica 
BASE GRAMATICAL 
- BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa.  Editora Nova Fronteira.  
- CEGALLA. Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa - Novo Acordo Ortográfico. Editora 

Nacional. 

- CINTRA, Lindley. CUNHA, Celso. Nova Gramática do português contemporâneo. Editora Lexikon 
Matemática 
- Conjuntos: representação e operações;  
- Funções: Conceitos e aplicações. 
- Geometria: conceito, propriedades e operação; 
- Gráficos e tabelas: execução e interpretação; 
- Medidas: conceito e operações; 
- Múltiplos e divisores: conceitos e operação; 
- Números Irracionais: técnicas operatórias; 
- Números Naturais: operações e problemas com números naturais suas propriedades;  
- Números Racionais Absolutos; 
- Razões e proporções: grandezas proporcionais, porcentagem e juros simples; 
- Regra de Três Simples e Composta; 
- Sistemas de equação de 1º grau e 2º grau; 
 
Conhecimentos Específicos 
- Balanço Orçamentário, Financeiro e Patrimonial;  
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- Brasil. Secretaria do Tesouro Nacional Manual de contabilidade aplicada ao setor público: Aplicado à União, 
aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios Válido a partir do exercício de 2019. 
http://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/695350/CPU_MCASP+8%C2%AA%20ed+-
+publica%C3%A7%C3%A3o_com+capa_2vs/4b3db821-e4f9-43f8-8064-04f5d778c9f6 

- Classificação Institucional e Funcional-Programática;  
- Código de Ética 
- Constituição Federal: Artigos: 29 ao 31, 70 ao 75, 145 ao 169, 211 e 212;   
- Contabilidade Pública: Conceito, Campo de Atuação e Regimes Contábeis;  
- Crimes contra a Administração Pública - arts. 312 a 327 do Código Penal. 
- Critérios de Avaliação dos Componentes do Patrimônio;  
- Elaboração, Aprovação, Execução e Avaliação do Orçamento;  
- Escrituração das operações típicas das Entidades Públicas: do Sistema Orçamentário, Financeiro, Patrimonial 

e de Compensação;  
- Lei Complementar nº 101/2000. (Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na 

gestão fiscal e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 05 mai. 2000)  
 - Lei nº 4.320/64 - Institui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e 

balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal 
- Lei nº 8.666/93 e suas alterações; 
- Orçamento Público: Conceito, Tipos e Princípios Orçamentários;  
- Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei de Orçamento Anual;  
- Receita Pública: Conceito e Classificação. Receita Orçamentária. Receita Extraorçamentária.  Dívida Pública;  
- Resolução CFC 2016/NBCTSPEC - Aprova a NBC TSP ESTRUTURA CONCEITUAL - Estrutura Conceitual 

para Elaboração e Divulgação de Informação Contábil de Propósito Geral pelas Entidades do Setor Público. 
- Resolução CFC N.º 1.366/11 - Aprova a NBC T 16.11 – Sistema de Informação de Custos do Setor Público.  
- Sistema AUDESP 
 
Noções de Informática  
- Conceito de internet e intranet 
- Conceito de organização de arquivos e métodos de acesso 
- Correio Eletrônico 
- Navegadores para internet 
- Pacote de aplicativo OpenOffice.org 
- Principais Softwares comerciais: Windows XX (todas as versões), Pacote Office 
- Procedimentos e conceitos de cópia de segurança 
- Sistemas Operacionais e armazenamento de dados 
 
 
LAVADOR DE MÁQUINAS E VEÍCULOS 
 
Língua Portuguesa (demonstrar domínio da norma culta da língua portuguesa)  
- Compreensão de textos 
- Classificação de palavras quanto ao número e posição das sílabas  
- Concordância Nominal e Verbal 
- Ortografia 
- Plural e gênero dos substantivos 
- Pontuação 
- Verbos 
BASE GRAMATICAL 
- BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa.  Editora Nova Fronteira.  
- CEGALLA. Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa - Novo Acordo Ortográfico. Editora 

Nacional. 

- CINTRA, Lindley. CUNHA, Celso. Nova Gramática do português contemporâneo. Editora Lexikon 
Matemática 
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- Geometria: Noções sobre área de figuras 
- Medidas 
- Operações de adição, subtração, multiplicação e divisão 
- Operações simples com números decimais 
- Problemas simples 
- Regra de três, juros e porcentagem 
 
Conhecimentos Básicos do Cargo 

 - Aplicação de Selantes  
 - Cálculo de produtos utilizados na lavagem de veículos. 
 - Conservação, limpeza de maquinaria e ferramentas 

 - Enceramento 

 - Ética do serviço público 

 - Lavagem e descontaminação  
 - Limpeza do compartimento do motor e Recuperação e tratamento dos plásticos exteriores 

 - Limpeza e tratamento dos plásticos interiores, de estofados, de tecidos e couro 

 - Pneus: Como Proceder a Correta Calibração e limpeza e conservação de equipamentos de segurança do 
veículo  

 - Polimento Manual e Mecânico  
 - Reconhecimento de máquinas, aparelhos, ferramentas, instrumentos e utensílios usados pelo Lavador de 

Autos 

 - Técnicas de conservação e limpeza d veículos em geral. 
 - Tratamento das Jantes e Remoção de Alcatrão  
 - Tratamento das superfícies vidradas e Tratamento das borrachas 

 
 
MÉDICO 10 HORAS - CLÍNICO GERAL 
Língua Portuguesa (demonstrar domínio da norma culta da língua portuguesa) 
- Compreensão, interpretação e produção de textos 
- Acentuação 
- Análise sintática 
- Classe, estrutura e formação de palavras 
- Classificações das orações 
- Classificação e flexão das palavras  
- Concordância verbal e nominal 
- Crase 
- Figuras de linguagem, de pensamento e de sintaxe 
- Fonética e fonologia 
- Ortografia 
- Pontuação 
- Regência verbal e nominal 
- Semântica 
BASE GRAMATICAL 
- BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa.  Editora Nova Fronteira.  
- CEGALLA. Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa - Novo Acordo Ortográfico. Editora 

Nacional. 

- CINTRA, Lindley. CUNHA, Celso. Nova Gramática do português contemporâneo. Editora Lexikon 
 

Conhecimentos Específicos 

 - Alimentação da Criança: aleitamento materno - desnutrição;  
 - Código de Ética Médica - Resolução CFM nº 1931/2009;  
 - Código de Ética Médica - Resolução CFM nº 1931/2009; 
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 - Constituição Federal - Direitos e Garantias Fundamentais (Art. 5º a 17)  
 - Doenças do Aparelho cardiovascular;  
 - Doenças do Aparelho gastrointestinal;  
 - Doenças do Aparelho Geniturinário;  
 - Doenças do Aparelho Respiratório;  
 - Doenças Hematológicas;  
 - Doenças infectocontagiosas e parasitárias;  
 - Doenças Nosológicas;  
 - Doenças sexualmente transmissíveis - DST 
 - Hipertensão, diabetes, hepatite, dengue e AIDS; 
 - Lei nº 8.080/90  
 - Lei nº 8.142/90  
 - Norma Operacional do SUS.  
 - Políticas Públicas de Saúde  
- Portaria Ministerial nº 2436, de 21/09/17, do Ministério da Saúde, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica. 
 - Psicologia Médica;  
 - Psiquiatria Clínica Geral;  
 - Reumatologia; 
 - Sistema Único de Saúde (SUS)  
 - Vacinações;  
 - Vigilância Sanitária - Lei Nº 10.083/98 
 

 
MOTORISTA 
Língua Portuguesa (demonstrar domínio da norma culta da língua portuguesa)  
- Compreensão de textos 
- Classificação de palavras quanto ao número e posição das sílabas  
- Concordância Nominal e Verbal 
- Ortografia 
- Plural e gênero dos substantivos 
- Pontuação 
- Verbos 
BASE GRAMATICAL 
- BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa.  Editora Nova Fronteira.  
- CEGALLA. Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa - Novo Acordo Ortográfico. Editora 

Nacional. 

- CINTRA, Lindley. CUNHA, Celso. Nova Gramática do português contemporâneo. Editora Lexikon 
Matemática 
- Geometria: Noções sobre área de figuras 
- Medidas 
- Operações de adição, subtração, multiplicação e divisão 
- Operações simples com números decimais 
- Problemas simples 
- Regra de três, juros e porcentagem 
CINTRA, Lindley. CUNHA, Celso. Nova Gramática do português contemporâneo. Editora Lexikon 
 
Conhecimentos Básicos do Cargo 
 - Interpretação e produção de texto 
- Noções básicas Língua Portuguesa e Matemática 
 - Noções básicas de higiene e saúde 
 - Noções básicas de segurança no trabalho e equipamentos 
 - Principais serviços e tarefas a serem realizados pelo Motorista  
 - Noções para consulta da planta viária estadual, federal e capital paulista 
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 - Calcular gasto com combustíveis para viagens longas 
 - Reconhecimento de máquinas, aparelhos, ferramentas, instrumentos, peças e utensílios usados pelo Motorista 

para conservação e manutenção do veículo 
 - Conservação e limpeza do veículo 
 - Equipamentos de segurança 
 - Primeiros Socorros 
 - Mecânica Básica  
 - Direção Defensiva 
 - Lei Federal Nº 9.503 de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro devidamente 

atualizado. 
 - Lei nº 13.103, de  2 de março de 2015  que dispõe sobre o exercício da profissão de motorista. 
 - Resolução CONTRAN 

- nº 268 - Dispõe sobre o uso de luzes intermitentes ou rotativas em veículos, e dá outras providências. 
- nº 277 - Dispõe sobre o transporte de menores de 10 anos e a utilização do dispositivo de retenção para o 

transporte de crianças em veículos. 
OBS. TODAS AS LEGISLAÇÕES ACIMA ESTÃO DISPONÍVEIS NO SITE DO DENATRAN  
 
 
PROFESSOR DE ARTE 
Língua Portuguesa (demonstrar domínio da norma culta da língua portuguesa) 
- Compreensão, interpretação e produção de textos 
- Acentuação 
- Análise sintática 
- Classe, estrutura e formação de palavras 
- Classificações das orações 
- Classificação e flexão das palavras  
- Concordância verbal e nominal 
- Crase 
- Figuras de linguagem, de pensamento e de sintaxe 
- Fonética e fonologia 
- Ortografia 
- Pontuação 
- Regência verbal e nominal 
- Semântica 
BASE GRAMATICAL 
- BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa.  Editora Nova Fronteira.  
- CEGALLA. Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa - Novo Acordo Ortográfico. Editora 

Nacional. 

- CINTRA, Lindley. CUNHA, Celso. Nova Gramática do português contemporâneo. Editora Lexikon 
Matemática 
- Conjuntos: representação e operações;  
- Funções: Conceitos e aplicações. 
- Geometria: conceito, propriedades e operação; 
- Gráficos e tabelas: execução e interpretação; 
- Medidas: conceito e operações; 
- Múltiplos e divisores: conceitos e operação; 
- Números Irracionais: técnicas operatórias; 
- Números Naturais: operações e problemas com números naturais suas propriedades;  
- Números Racionais Absolutos; 
- Razões e proporções: grandezas proporcionais, porcentagem e juros simples; 
- Regra de Três Simples e Composta; 
- Sistemas de equação de 1º grau e 2º grau; 
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Atualidades 
 
Conhecimentos Pedagógicos 
- ANTUNES, Celso – Novas Maneiras de Ensinar, Novas Formas de Aprender-P. Alegre- Artmed – 2002  
- CORTELLA, Mário Sérgio. A escola e o conhecimento: fundamentos epistemológicos e políticos. São Paulo: 

Cortez, 2011.  
- ESTEBAN, Maria Teresa (Org.). Escola, currículo e avaliação. São Paulo: Cortez, 2005.  
- HAYDT, Regina Cazaux. Avaliação do Processo Ensino-aprendizagem. Editora Ática 
- IMBERNÓN, Francisco. Formação continuada de professores. Porto Alegre: Artmed, 2010.  
- LUCKESI, Cipriano C. Avaliação da Aprendizagem Escolar. Editora Cortez. 
- MACEDO, Lino de. Ensaios pedagógicos: como construir uma escola para todos? Porto Alegre: Artmed, 2005.  
- MORETTO, Vasco Pedro. Planejamento: planejando a educação para o desenvolvimento de competências. 4ª 

Ed. Petrópolis, RJ: Editora Vozes, 2009;  
- NIDELCOFF, Maria Teresa. A escola e a compreensão da realidade. Editora Brasiliense. 
- RIOS, Terezinha Azeredo. Compreender e ensinar: por uma docência da melhor qualidade. São Paulo: Cortez, 

2003.  
- SACRISTÁN, José Gimeno. Saberes e Incertezas sobre o Currículo. Ed. Penso 
- VASCONCELLOS, Celso dos Santos. Construção do Conhecimento em Sala de Aula. Ed. Libertad. 2008. 
- VIGOTSKI. L.S. - Pensamento e Linguagem. Editora.  Martins Fontes. 
- VEIGA, Ilma P. Alencastro (Org). Projeto Político-Pedagógico da Escola - Uma Construção Possível. Ed. 

Papirus. 2014 
- VEIGA, Ilma P. e RESENDE, Lúcia M.G. de (Org.). Escola: espaço do projeto político – pedagógico. Campinas: 

Papirus, 2008.  
- WEISS, Maria Lucia Lemme. WEISS, Alba. Vencendo as dificuldades de Aprendizagem Escolar. Editora Wak. 
- ZABALA, A. A prática educativa- como ensinar. Porto Alegre:  Artmed, 1998. 
 
Conhecimentos Específicos 
 - AROUCA, Carlos. Arte na Escola: Como Estimular um olhar curioso e investigativo nos alunos dos anos finais 

do Ensino Fundamental. Editora Anzol 
- DECKERT, Marta. Educação Musical: da teoria à prática na sala de aula. Editora Moderna. 
 - DIEGUES, Isabel - Arte Brasileira para Crianças - Ed. Cobogó 
 - Manuais, livros e publicações existentes na bibliografia nacional especializada, referentes aos temas básicos 

do conteúdo do Ensino Fundamental e Médio de Arte 
 - MÖDINGER. Carlos Roberto e outros. Artes visuais, dança, música e teatro. Editora Edelbra  
 - MÖDINGER. Carlos Roberto e outros. Práticas Pedagógicas em Artes: espaço, tempo e corporeidade. Editora 

Edelbra. 
 - PUBLIFOLHA - Arte - O guia Visual definitivo da Arte: da Pré-história ao século XXI.  
- SUKMAN, Hugo. Histórias paralelas: 50 anos de música brasileira. 1ª ed. Casa da Palavra, 2011. 
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ANEXO III 
 
 

 
CRONOGRAMA 

 
10 a 24 de fevereiro de 2020 Período de inscrição  

27 de fevereiro de 2020 Data de vencimento do boleto 
06 de março de 2020 Homologação das inscrições 
29 de março de 2020 Previsão para realização da prova escrita 
30 de março de 2020 Divulgação de gabarito e abertura de prazo de recurso 
13 de abril de 2020 Divulgação de Gabarito Oficial, Resultado Final e abertura de prazo 

de recurso 

 
À Comissão Organizadora se reserva o direito de alterar as datas previstas no cronograma acima, devido a motivo 
superveniente. 
 


