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Inscrições para concurso da Prefeitura vão até 8 de abril

Estão abertas as ins-
crições para o Concurso 
Público da Prefeitura de 
Pindamonhangaba. São 
oferecidas mais de 50 va-
gas distribuídas em 43 em-

pregos. A taxa de inscrição 
varia entre R$  10 e R$ 25. 
A aplicação da prova objeti-
va está prevista para o dia 
13 de maio.

CONFIRA EDITAL NESTA EDIÇÃO

O cidadão tem mais um 
motivo para comemorar, 
pois a Prefeitura de Pinda-
monhangaba irá entregar 
nesta sexta-feira (30) mais 
uma creche. O novo espa-

ço irá atender 200 crian-
ças e foi construído em um 
amplo espaço. A equipe da 
nova creche está ansiosa 
para receber os alunos.  

Pinda contará com 
mais uma creche

Professor trabalha na decoração da nova creche

Copa Regional tem 
novos campeões

Força Jovem e Vila São Geraldo ficaram com os canecos

Jovens atletas participam pela primeira 
vez do Cone Leste de Atletismo

Competição aconteceu no Centro Esportivo João Carlos de Oliveira e a equipe de Pinda teve ótimos resultados

Por meio de requerimento encaminhado ao 
Executivo, o vereador Dr. Jair Roma (PPS), solicitou 
um estudo de viabilidade para a implantação de 
rotatória na rua Suíça, entre a rua Ryoiti Yassuda e 
av. Dr. George Heiduschka,com acesso aos bairros: 
Carangola, Andrade, Crispim e adjacências.

Dr. Jair Roma pede 
estudos para construção 
de rotatória na rua Suíça

Para aproveitar os descontos concedidos pela Prefeitura de Pindamonhangaba é necessário fazer o pagamento do 
IPTU até sexta-feira (30). Os carnês foram enviados via Correios, caso ainda não tenha recebido o contribuinte pode 
procurar a Prefeitura, Subprefeitura, ou ainda imprimir a 2ª via no site.

Por mais um ano a Prefeitura de Pindamonhan-
gaba irá realizar homenagens ao grande cineasta 
brasileiro, Amácio Mazzaropi. Os moradores terão a 
oportunidade de apreciar exposições, assistir filmes 
e ainda haverá surpresas.

Mazzaropi será 
homenageado em 
Pindamonhangaba

IPTU  vence nesta sexta-feira
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PREVISÃO DO TEMPO PARA PINDAMONHANGABA

TERÇA-FEIRA - 27/3

Temp. Máxima: 30ºC - Sol Nascente: 06:08
Temp. Mínima:  20ºC - Sol Poente: 18:05
Probabilidade de chuva: 30%

QUARTA-FEIRA - 28/3
Temp. Máxima: 24ºC - Sol Nascente: 06:08
Temp. Mínima: 19ºC - Sol Poente: 18:04
Probabilidade de chuva: 90%

QUINTA-FEIRA - 29/3

Temp. Máxima: 23ºC - Sol Nascente: 06:09
Temp. Mínima:  18ºC - Sol Poente: 18:03
Probabilidade de chuva: 90%

Predomínio 
de sol

Possibildade de 
pancadas de 
chuva à tarde

Predomínio 
de sol

DATAS COMEMORATIVAS - FEVEREIRO/MARÇO
Dia 27 - Dia de São Guilherme Tempier,  Dia do Circo e do Artista Circense
Dia 28 - Dia do Revisor e Diagramado, Dia Nacional de Serra Leoa,
Dia 29 - Fundação da Cidade de Salvador (BA), Dia de São Pastor 
e São Jonas, Dia do Aniversário de Curitiba.
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Confi ra Direto da Redação
EDITORIAL

Existe uma lenda budista 
que relata o aparecimento da 
fl or de lótus. 

A lenda diz que os quatro 
elementos da natureza, fogo, 
terra, água e ar, sempre se 
encontravam para conversar 
à margem de um lago. Eles 
falavam sobre tudo aquilo 
que realizavam na natureza, 
para eles era um prazer servir 
a Criação e eles percebiam o 
quanto o homem às vezes 
era ingrato, não valorizando 
o servir da natureza.

Certo dia, os quatro ele-
mentos se encontraram e de-
sejaram construir uma recor-
dação que signifi casse o belo 
encontro que eles tinham, e 
também para que o homem 
pudesse compreender o va-
lor de ser um membro da na-
tureza. Pensaram em cons-
truir uma planta, cujas raízes 
saíssem do fundo do lago 
onde eles se reuniam para 
conversar, e que as folhas e 
fl ores da planta fi cassem na 
superfície da água.

Assim, começaram a 
construção, a terra iria ali-
mentar a raiz da planta; a 
água ajudaria no crescimento 
da haste; o ar ofereceu a sua 
melhor brisa, e o fogo colocou 
o seu calor, para dar colorido 
a planta. E assim construíram 
a “fl or de lótus”, que nasce do 
barro do lago e cresce para a 
superfície, em busca da luz.

Algumas leituras parecem 
ser chatas, maçantes, can-
sativas, mas, mesmo assim, 
continue lendo. Procure ou-

tro gênero literário, mas não 
desista de fazer uma leitura. 
Tudo o que lemos, um dia vai 
germinar em nós e crescerá 
para nos iluminar com um co-
nhecimento novo e particular. 
Aquilo que lemos está como 
a fl or de lótus, bem no fundo, 
seguindo para a superfície 
em busca da luz...

Pedagoga: Fabíola
http://ventaniado-

saber.blogspot.com

Lótus
Concurso

“Lãs, Linhas
e Cia”

O projeto “Lãs, Linhas 
e Cia”, do Fundo Social de 
Solidariedade de Pindamo-
nhangaba, oferece qualifi ca-
ção para 30 idosas do bairro 
Castolira, por meio do traba-
lho artesanal confeccionado 
com lã e linha.

A coordenadora do proje-
to, Márcia Camargo de An-
drade Monteiro, há seis anos 
vem desenvolvendo esse tra-
balho com o objetivo de so-
ciabilizar, aumentar a autoes-
tima e trazer um aprendizado 
para as senhoras da Melhor 
Idade residentes no Castolira.

Todos os trabalhos cria-
dos pelas artesãs do proje-
to como: bordados, mantas, 
suporte de porta, utensílios 
infantis, são comercializados 
nas feiras de artesanato da 
cidade e no Bazar da Solida-
riedade.  O projeto funciona 
às terças e quintas-feiras no 
período da tarde.

Projeto Vem Ser qualifi ca alunas no 
Curso de Empreendedorismo para 
Jovens Adultos, no Araretama

Pindamonhangaba vive um dos seus melhores 
momentos na área de desenvolvimento econômico.

Todo dia surge um novo investimento industrial. 
Alavancado pelo setor de serviços, o comércio cresce 
continuamente, e assim, a oferta de emprego na cida-
de é uma das melhores em toda a região nos últimos 
cinco anos.

Com o desenvolvimento econômico foram ne-
cessários que outros importantes setores da cidade 
acompanhassem esse crescimento, dando suporte ao 
processo de desenvolvimento. 

A Prefeitura de Pindamonhangaba é a grande res-
ponsável pela atração de mais investimentos para a 
cidade. Principalmente, pelo fato de ter modernizado 
a legislação que regula os benefícios concedidos pelo 
governo a empresas e empresários que pretendem se 
instalar na cidade.

Sendo assim, a Prefeitura se viu obrigada a inves-
tir também em infraestrutura viária, de saneamento 
básico, de educação, esporte, saúde. Isso porque os 
mesmos empresários que escolhem Pinda pela loca-
lização geográfi ca privilegiada e pelos incentivos mo-
dernos e efi cientes, também exigem que a cidade dê 
suporte para seus funcionários e suas famílias.

Claro que o munícipe é quem ganha com esse 
círculo virtuoso que se criou em torno do desenvol-
vimento da Princesa do Norte. Afi nal, os funcionários 
citados acima são, em primeira instância, os próprios 
munícipes.

Além de toda essa modernização citada, uma ci-
dade moderna exige uma administração moderna, 
por isso, a Prefeitura de Pindamonhangaba também 
investiu pesado para modernizar o atendimento e 
demais processos administrativos em todos os seus 
setores.

Equipamentos modernos e novas instalações, a 
começar pela sede da Prefeitura, que passou para a 
história como um marco desse novo tempo de pro-
gresso vivido pela cidade, são apenas uma das fa-
cetas do investimento feito pela atual administração 
junto ao seu funcionalismo.

Hoje os salários oferecidos em praticamente to-
dos os quadros da Prefeitura estão condizentes com 
os praticados pelo mercado. Para isso, foi feito um 
intenso trabalho de reenquadramento, e também de 
aumento real dos salários, principalmente na base da 
pirâmide, onde está o piso salarial da Prefeitura.

Para melhor atender também é preciso aumentar o 
efetivo de trabalhadores. Pensando nisso, a manche-
te da Tribuna do Norte anuncia a abertura de mais um 
concurso público da Prefeitura de Pindamonhangaba. 

Quanto ao nível de escolaridade, os 43 empregos 
e vagas são divididos em Ensino Fundamental, Ensi-
no Médio Técnico e Ensino Superior, e atenderão a 
praticamente todos os setores da administração.

O edital, que está sendo veiculado na edição de 
hoje da Tribuna, também estará disponível no site da 
prefeitura: pindamonhangaba.sp.gov.br, onde tam-
bém serão feitas as  inscrições.

Não perca tempo, leia, estude e participe. Faça 
parte você também dessa história de sucesso em Pin-
damonhangaba.

O projeto Vem Ser, do 
Fundo Social de Solidarie-
dade sob a gestão da Ava-
pe - Associação para Valo-
rização de Pessoas com 
Deficiência de Pindamo-
nhangaba,  promoveu na 
sexta-feira (23), no Arare-
tama, o encerramento do 
Curso de Empreendedoris-
mo para Jovens e Adultos.

O curso teve duração de 
quatro meses e qualifi cou 

seis moradoras do  Arare-
tama,   que  fazem parte da 
Ofi cina de Corte Costura e 
Customização (rua Bene-
dito Darcy Monteiro, 256 – 
CDHU), oferecido pelo proje-
to Vem Ser.

O projeto teve como ob-
jetivo oferecer capacitação 
profi ssional para as jovens, 
que fazem parte da Ofi cina. As 
alunas tiveram a oportunidade 
de aprender diversos temas 

e, com isso, poderão tornar-
-se empreendedores e gerar 
renda para suas famílias.

A presidente do Fundo 
Social de Solidariedade, 
Maria Angélica Ribeiro, 
afirma que o Fundo Social 
oferece diversas atividades 
para os jovens do municí-
pio. “Estou muito contente 
com essa formatura, acre-
dito que o que aprenderam 
será de grande proveito”.

Divulgação

  Para comemorar 82 anos 
de história, a Ferroviária irá 
realizar no   dia 14 de abril, 
a partir das 22 horas, um 
grande Baile de Aniversário. 
O evento será animado pela 
Banda Palladium (America-
na/SP), que apresentará um 
grande show com músicas 
para todos os gostos, ouvir e 
dançar.

Mesas e ingressos esta-
rão à venda na Tesouraria, a 
partir desta terça-feira (27). 
Mesas a R$ 20,00; ingres-
sos, a R$ 15,00. Programe-
-se para comemorar esta 
data importante para o nosso 
clube, venha fazer parte da 
grande festa.

A Secretaria de Educação 
e Cultura de Pindamonhan-
gaba oferecerá, na noite de 
terça-feira (27), na sede da 
Secretaria, uma ofi cina para 
mais de 50 professores da 
Rede Municipal. A temática é 
voltada para a importância do 
brincar em sala de aula.

A ofi cina será ministra-
da por uma educadora com 
experiência na área, o tema 

desta será: “O lúdico e a 
aprendizagem mais jogos 
cooperativos no espaço es-
colar”, e tem como objetivo 
mostrar aos professores a 
importância dos jogos coope-
rativos na aprendizagem dos 
alunos.

Segundo a gestora re-
gional de Educação Básica, 
Carmen Silvia Ferreira Mar-
tins, “através do lúdico torna-

-se mais prazeroso e diverti-
do o aprendizado dos alunos 
e acontece uma interação 
entre eles em sala de aula”.

Diversas palestras e ofi ci-
nas estão sendo realizadas 
na Secretaria de Educação 
para oferecer mais qualifi -
cação para os professores. 
Outras qualifi cações estão 
sendo programadas para o 
próximo mês. 

Ferroviária: 
82 anos!

Mais de 50 Educadores participam de 
ofi cina pedagógica em Pinda

Dados divulgados pelo 
Ministério da Saúde indicam 
que os casos de tuberculose 
registrados no país em 2011 
caíram 3,54% em relação ao 
ano anterior – foram notifi ca-
dos, ao todo, 69.245 casos 
contra 71.790 em 2010.Tos-
se por mais de três semanas, 
com ou sem catarro, é o prin-
cipal sintoma da tuberculose. 
Ao apresentar esse quadro, 
qualquer pessoa deve procu-
rar uma unidade de saúde. O 
tratamento deve ser feito du-
rante seis meses, sem inter-
rupção, e é oferecido gratui-
tamente pelo Sistema Único 
de Saúde (SUS).

Casos de 
tuberculose 
no Brasil 
caem 3,5% 
em 2011

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, através do DSM 
- Departamento de Serviços 
Municipais, implantou há sete 
anos os trabalhos de “Cata-
-treco”, que têm como objeti-
vo recolher resíduos sólidos 
colocados   pelos munícipes 
na rua durante o período de 
atendimento à determinada 
localidade.

A programação completa 
referente ao primeiro semes-
tre de 2012, na região central 
e em Moreira César, está dis-
ponível no site da Prefeitu-
ra www.pindamonhangaba.
sp.gov.br. Além das ativida-

des do Cata-treco, também 
é possível conferir a agenda 
atualizada da Coleta Seleti-
va, Dengue e Meio Ambiente.

Agenda das 
próximas semanas

Parque do Ipê, São Judas 
e Santa Luzia recebem a pro-
gramação de recolhimento 
na nesta semana, entre 26 
e 29 de março. Em Moreira 
César o caminhão percorrerá 
as ruas do Feital entre 2 e 5 
de abril.

Após um período de re-
cesso, devido aos feriados 
da Semana Santa, os servi-

ços do Cata-treco retornam, 
atendendo as seguintes lo-
calidades: Aurora, Campo 
Belo e Mombaça II -  entre 
os dias 9 e 12 de abril;  Vista 
Alegre, no Distrito -  entre 9 e 
13 de abril.

De acordo com o Diretor 
de Serviços Municipais de 
Pindamonhangaba, Sér-
gio Guimarães, a parti-
cipação dos municípes é 
grande. “A população co-
labora cada vez mais com 
a limpeza do município, 
retirando os resíduos de 
seus quintais, terrenos e ca-
sas”, disse.

Programação do “Cata-treco” está 
disponível no site da Prefeitura

Operação atende regiões da cidade, visando a limpeza, 
saúde e qualidade de vida



Professoras 
decoraram 

nova creche 
com desenhos, 

tornando o 
ambiente 
agradavel

... A Prefeitura realiza várias obras por toda a cidade

Com os recursos do IPTU pago pelos municípes...
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A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba está preparando 
mais uma creche para atender 
a demanda de mães que tra-
balham e não têm com quem 
deixar seus filhos. A nova 
creche, denominada “Yolan-
da Immediato Fryling”, loca-
lizada nas proximidades da 
rodoviária, está recebendo 
algumas finalizações na obra 
e na sexta-feira (30), o prédio 
será entregue. A inauguração 
está marcada para as 10 horas, 
e a população está convidada.

Os professores da Rede 
Municipal estão fazendo de-
senhos no local, tornando os 
ambientes mais acolhedores 
e atrativos para as crianças. 
Este prédio tem capacidade 
para atender 200 alunos e foi 

construído como creche mo-
delo. Os móveis já chegaram   
e estão sendo alocados em 
seus devidos espaços.  

Como nas demais creches 
da Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, a unidade do Alto 
Cardoso contará com uma 
equipe formada por profes-
sores, auxiliares de classe,    
profissionais de serviços ge-
rais, entre outros, que darão 
suporte ao desenvolvimento 
educacional das crianças.

A obra conta com mais 
de 1.000m² de área constru-
ída e fica em um terreno de 
2.100m², localizado entre as 
ruas Barão do Amazonas e 
Monteiro Lobato.

A nova creche possui 
quatro salas para alunos; dois 

berçários; playground; lac-
tário; sala de amamentação; 
sala de repouso; enfermaria; 
pátio; solário; sala de vídeo; 
brinquedoteca; sala de pro-
fessores; de administração; 
diretoria; almoxarifado; es-
pera; refeitório; cozinha; 
dispensa; vestiário para fun-
cionários; sanitários, para 
alunos e para funcionários, 
dentre outros.

Pindamonhangaba possui 
creches nos seguintes bair-
ros:  Araretama, bairro das 
Campinas, Cidade Jardim, 
Santa Cecília, Alto do Car-
doso, Campo Alegre, Pasin, 
Feital, Vale das Acácias, Ter-
ra dos Ipês I e Castolira. Ao 
todo, são oferecidas cerca de 
duas mil vagas.

Quem não receber o carnê 
do IPTU até essa segunda-fei-
ra (26), precisa ir até a sede 
Prefeitura ou da Subprefeitu-
ra para retirar a segunda via. 
A Prefeitura, através do De-
partamento de Arrecadação, 
informa aos munícipes que 
também oferece um serviço 
alternativo. O boleto pode ser 
retirado através do site www.
pindamonhangaba.sp.gov.br, 
no link cidadão online.

Quem pagar o imposto 
até a data do vencimento re-
ceberá o benefício dos des-
contos. O pagamento pode 

ser feito em parcela única até 
sexta-feira (30), com 10% de 
desconto; em quota dupla, 
com vencimento em 30 de 
março e 16 de abril, desconto 
de 5%. Na forma parcelada, 
em até 10 vezes, desconto de 
2%, em cada parcela, para 
pagamento até o vencimento.

Com o pagamento do im-
posto, o contribuinte colabo-
ra com o desenvolvimento 
da cidade. O montante arre-
cadado é aplicado em saúde, 
educação, lazer, obras de in-
fraestrutura, entre outros be-
nefícios para o município.

Com os recursos do IPTU 
a Prefeitura construiu e inau-
gurou, recentemente, o Cen-
tro Comunitário “Cecília 
Nicoletti”, no Cícero Prado; 
a escola José Gonçalves da 
Silva, “Seu Juquinha”, no lo-
teamento Liberdade; e, nesta 
sexta-feira (30), vai entregar 
a creche “Yolanda Immedia-
to Fryling”, no Alto Cardoso.
Também está construindo 
mais de 500 metros de gale-
rias no “Andrade”, fazendo 
a pavimentação em diversos 
locais, e realizando várias 
ações no município.

A Prefeitura de Pindamonhangaba abriu concurso público para o preenchimento de 51 vagas, divididas em 43 empregos. As inscrições podem ser feitas entre os dias 27 de março e
 8 de abril. As taxas variam entre R$ 10, e R$ 25. A data limite para pagamento do boleto é dia 9 de abril. As inscrições podem ser feitas pelos sites www.pindamonhangaba.sp.gov.br 

ou www.makiyama.com.br. A prova está prevista para ser aplicada dia 13 de maio; a data prevista para divulgação do gabarito preliminar é 15 de maio. Os candidatos aprovados, quando 
convocados, serão contratados pelo regime de CLT - Consolidação das Leis Trabalhistas. Além do salário, os futuros servidores terão benefícios como: vale transporte e cesta básica.

O prefeito João Ribeiro explica que o concurso público se faz necessário para atender as necessidades dos munícipes e para que todo o trabalho desenvolvido pela administração possa 
ter continuidade. “Precisamos de diversos profissionais, acredito que o concurso também é uma oportunidade para aqueles que estudam frequentemente e estão em busca de um emprego”, 

disse. Rosângela Pedersoli Cesar Verdi Cosme, diretora do Departamento de Recursos Humanos conta que há também cadastro reserva para vários empregos, para novas admissões. 
“Considerando a ausência de concursos válidos para os empregos oferecidos neste concurso público, a falta de candidatos classificados em concursos anteriores, a necessidade do

 preenchimento de vagas de empregos durante o ano de 2012 e subsequentes, faz-se necessária a realização deste concurso público”, explicou.

Prefeitura de Pinda abre concurso público

Creche Alto Cardoso está 
em fase de finalização

IPTU vence nesta 
sexta-feira (30)

Akim/Agora Vale

Akim/Agora Vale

Akim/Agora Vale

Akim/Agora Vale
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Dando continuidade às 
ações de trânsito no Distrito 
de Moreira César, a Subpre-
feitura e o Deptran - Depar-
tamento de Trânsito reali-
zam sinalizações em alguns 
pontos dos bairros. Os tra-
balhos, por enquanto, são de 
pinturas de solo para orien-
tar os motoristas nos novos 
trechos de contramão e pre-
ferência.

Na avenida Carlos Au-
gusto Machado, próximo à 
rotatória do Jardim Azere-
do, o solo recebeu pinturas 
para alertar ao motorista so-
bre a preferência dos veícu-
los que já estão na rotatória. 
No Vale das Acácias, na ave-
nida Hortência, outra rotató-
ria também foi sinalizada pa-
ra dar fl uxo ao tráfego. A rua 
Oswaldo Oliveira Cornet-
ti, no Jardim Azeredo, rece-
beu tachão para dividir o fl u-
xo das pistas.

O Deptran trabalha agora 
na avenida Nova Pinda. Após 
sinalizar a entrada do local 
pela avenida José Adhemar 
César Ribeiro, os profi ssio-
nais irão desviar o trânsito no 
início da avenida.

“Todas estas melhorias 
no trânsito são ações discu-
tidas com a equipe do Dep-
tran para dar mais seguran-
ça aos motoristas e pedestres 
de Moreira César. Estas sina-
lizações fazem parte das dis-
cussões de novos trabalhos 
que já tivemos com o Dep-
tran”, explicou o subprefeito, 
Carlinhos Casé.

Pesagem da Bolsa 
Família acontece 
até esta quarta-feira

Sinalização aplicada ao piso asfáltico em ruas do Distrito de Moreira Cesar

Distrito de Moreira César recebe 
novas sinalizações de trânsito

A primeira pesagem de 
2012 do programa Bolsa 
Família se encerra nesta 
quarta-feira (28), em Pin-
damonhangaba. A parti-
cipação das famílias faz 
parte do controle de saúde 
estipulado pelo Governo 
Federal  para alguns dos 
benefi ciados pelo progra-
ma.  As pesagens aconte-
cem nas unidades de saú-
de de Pindamonhangaba.

As famílias que rece-
bem o benefício da Bol-
sa Família, e que tenham 
crianças de 0 a 6 anos, 
são chamadas para reali-
zar este controle de saúde 
a cada seis meses.

“Não são todas as fa-
mílias cadastradas na 

Bolsa Família que preci-
sam fazer esta pesagem. 
Apenas famílias em que 
tenham crianças de 0 a 6 
anos; a mãe tenha até 45; 
e alguma fi lha, de 14 anos 
para cima”, informou Pa-
trícia Maria, auxiliar de 
trabalho social.

Na pesagem, é avalia-
do se a vacina da crian-
ça está em dia; se a mãe 
é gestante, é avaliado o 
pré-natal, e outras séries 
de fatores que asseguram 
a boa qualidade da saúde 
dos benefi ciados.

As famílias convoca-
das pelo Governo Federal 
são obrigadas a compare-
cer a uma unidade de saú-
de para fazer a pesagem.

Pinda é referência em atendimento ao público
A Prefeitura de Pindamo-

nhangaba tem um setor de 
atendimento de IPTU/ISS 
que atende cerca de quatro 
mil pessoas por mês. São oi-
to guichês, onde três são pre-
ferenciais. 

O setor de atendimento 
realiza a negociação do IPTU/
ISS (a vista ou parcelado), rea-
liza a emissão de taxas diver-
sas, certidão negativa de dé-
bitos e valor venal, segunda 
via de guias de IPTU e ISS e 
orientações sobre alvará para 
inscrição municipal.

No setor também exis-
te um guichê exclusivo pa-
ra profi ssionais como: en-
genheiros e contadores, que 
serve para o atendimento so-
bre retirada de taxas e tam-
bém atende as custas de exe-
cução fi scal.

“A Prefeitura conta com 
atendentes treinados e capa-
citados para fazer um bom 
atendimento com relação 
à parte de tributos da cida-
de”, conta o gerente de aten-
dimento, Carlos Eduardo de 
Moura “Magrão”.

IPTU
Para dividir o valor do 

IPTU em parcelas é neces-
sário que o interessado se-
ja proprietário do imóvel; 
apresente cópia RG e CPF, 

documento do imóvel, con-
trato, matrícula ou escritu-
ra, e caso não seja proprietá-
rio, é preciso apresentar uma 
procuração simples.

O munícipe que faz o pa-

O setor de atendimento de IPTU/ISS da Prefeitura conta com uma equipe especialmente treinada e capacitada para receber o contribuinte de Pindamonhangaba

gamento do tributo contribui 
com o desenvolvimento da 
cidade.

Pré-atendimento
O pré-atendimento da 

Prefeitura de Pindamonhan-

gaba funciona para instruir 
as pessoas que precisam uti-
lizar algum serviço. Os fun-
cionários são capacitados 
para dar todo tipo de infor-
mações.

4 mil
pessoas

PASSAM PELOS OITO GUICHÊS DE ATENDIMENTO DA PREFEITURA TODOS OS MESES

Rubens Filho

Lydia Simões

Lydia Simões

Lydia Simões
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Trata-se de um sistema 
de esgoto que benefi cia 
a população e o meio 
ambiente, tendo um 
baixo custo para a 
implantação e efi cácia 
no resultado. O sistema 

Pindamonhangaba está 
inscrita para participar mais 
uma vez do movimento Ho-
ra do Planeta, quando luzes 
de monumentos e prédios 
são apagadas durante 1 hora, 
com o intuito de conscienti-
zar a população quanto aos 
perigos do aquecimento glo-
bal.

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio de uma 
parceria das secretarias de 
Administração e de Governo, 
inscreveram a cidade no pro-
grama, após um convite feito 

Pindamonhangaba promove 
a 10ª edição da Pescaria 
no Bosque da Princesa

Pinda participará 
da Hora do Planeta
Ato simbólico marcado para 31 de março propõe 
que lâmpadas sejam apagadas no mundo inteiro

pela WWF Brasil para parti-
cipar desta ação de conscien-
tização ambiental.

O movimento acontece 
sábado (31), das 20h30 às 
21h30. Em Pinda, o monu-
mento que fi cará com todas 
as luzes apagadas, duran-
te uma hora, será o Mu-
seu Histórico e Pedagógico 
Dom Pedro I e Dona Leo-
poldina.

“Pinda está envolvida em 
ações que benefi ciem o meio 
ambiente. O tema mudan-
ças climáticas é muito for-

te e, mais uma vez, a popula-
ção está convidada a se unir 
a nós nessa iniciativa. Se to-
dos fi zerem a sua parte, tere-
mos um mundo melhor hoje 
e no futuro, para nossos fi -
lhos e netos”, afi rmou o pre-
feito João Ribeiro.

A Hora do Planeta é reali-
zada em todo o mundo desde 
2007, e foi inserida no Bra-
sil em 2009. Desde essa da-
ta, Pinda participa do movi-
mento apagando as luzes dos 
monumentos. Nos anos ante-
riores, além do prédio do mu-

seu, foram 
apagadas as 
luzes da sede 
da Prefeitura 
e da rotatória  
“João do Pu-
lo”, na entrada 
da cidade.

No ano passado, 5.251 ci-
dades do mundo aderiram à 
Hora do Planeta, apagando 
monumentos como o Cristo 
Redentor, o Congresso Na-
cional, a Torre Eiffel, o Em-
pire States, a Fontana de Tre-
vi, entre outros.

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba realizará a 10ª edi-
ção da Pescaria no Bosque. 
O evento acontece dia 1º de 
abril, das 8 às 14 horas. 

A pescaria nos lagos do 
Bosque da Princesa tornou-
-se um evento tradicional na 
cidade e tem o objetivo de di-
minuir a superpopulação de 
peixes; promover a intera-
ção dos cidadãos, e arrecadar 
óleo de cozinha com o intuito 
de ajudar famílias carentes. 
Só será permitido uma vara 
de pescar por pessoa. Cada 
participante será responsável 

por levar seu material. Não 
será autorizada a entrada de 
molinete, rede, arpão, entre 
outros itens de pesca grande.

As inscrições podem ser 
feitas na sexta-feira (30), das 
9 às 11 horas, na bibliote-
ca  Vereador Rômulo Cam-
pos D’Arace, no Bosque da 
Princesa. Para pegar uma se-
nha e participar do evento é 
necessário levar um litro de 
óleo de cozinha e apresentar 
o RG. Cada senha dá direito 
a pescar até 2 quilos de peixe. 
A senha é individual.

No evento haverá um lo-

cal especial para a participa-
ção dos portadores de defi ci-
ência e idosos.   

“Essa é uma iniciativa da 
Prefeitura que já se tornou 
tradicional para os pinden-
ses e acaba sendo um incen-
tivo à integração. A pescaria 
tem três objetivos: a integra-
ção entre pais, fi lhos e pes-
soas; o cunho social com a 
arrecadação de óleo, e a pos-
sibilidade das pessoas pode-
rem ter peixe na mesa no Do-
mingo de Páscoa”, ressalta o 
coordenador do evento, Car-
los Magno.

Segundo o coordenador da 
pescaria, a iniciativa surgiu 
para diminuir o crescimento 
de peixes, que se tornou ele-
vada nos lagos do bosque, di-
minuindo o ph e a oxigenação 
da água, fator que prejudica 
os próprios peixes. A pesca 
será realizada nos dois lagos 
do Bosque da Princesa.

“A somatória das nove 
pescarias que já aconteceram 
em Pinda atinge o número de 
2.500 quilos de peixe e ultra-
passa o número de três mil 
litros de óleo arrecadados”, 
conclui Carlos Magno.

Pescaria nos lagos repete-se há dez anos e tem, entre outras fi nalidades, o controle da população dos peixes

Arquivo TN

Espanha tem 
interesse nas fossas 
sépticas econômicas 
adotadas em Pinda

O trabalho desenvol-
vido pela Prefeitura de 
Pindamonhangaba, re-
lacionado ao meio am-
biente, já tem repercus-
são em outros países. O 
vídeo (aula) sobre fossas 
sépticas econômicas foi 
acessado por espanhóis 
e eles estão solicitando 
que a Prefeitura faça uma 
versão em espanhol. Es-
te projeto social é efi caz 
e tem tido muito sucesso, 
porque se trata de uma 
ação de baixo custo que 

dá resultados positivos.
Os espanhóis têm in-

teresse em difundir o tra-
balho feito em Pindamo-
nhangaba nas cidades 
espanholas. Eles elogia-
ram a ação desenvolvida 
pela Prefeitura.

O vídeo já foi acessado 
por cerca de 150 mil in-
ternautas e para visualizá-
-lo os interessados podem 
acessar o site www.pinda-
monhangaba.sp.gov.br e 
clicar no link vídeo fossa 
séptica.

Fossas são uma efi caz opção de baixo-custo

O que são 
as fossas 
sépticas 
econômicaseconômicas

de “fossa séptica econômica” foi desenvolvido pelos 
técnicos da Prefeitura de Pindamonhangaba.

O projeto surgiu devido à área rural não ter condi-
ções de fazer tratamento de esgoto e foi levado a Bra-
sília para o Ministério do Meio Ambiente, onde a ci-
dade teve parecer favorável, incentivando o trabalho 
para que as pesquisas continuassem. 

A fosse séptica econômica traz benefícios para o 
meio ambiente, porque faz um tratamento adequado, 
separando o esgoto líquido (que compõe 99,9%) do 
sólido (que compõe 0,01%). E o grande problema do 
esgoto está na parte sólida. Com esse sistema, os resí-
duos passam por três galões onde ocorre a decantação 
da parte sólida e a fi ltragem natural da parte líquida. 

A limpeza das fossas é feita pelo caminhão limpa 
fossa, os dejetos são levados para a estação de trata-
mento da cidade.

O projeto feito em Pinda já está sendo utilizado por 
estados como Minas Gerais, Espírito Santo, Paraná, 
Pará e Rondônia, e agora, possivelmente, será utiliza-
do em cidades espanholas.

Espanhóis elogiaram trabalho 
desenvolvido pela Prefeitura

da Hora do Planeta

seu, foram 
apagadas as 
luzes da sede 
da Prefeitura 
e da rotatória  
“João do Pu-
lo”, na entrada 

Arquivo TN
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Fale com o Dr. Jair Roma
Contato com o gabinete do vereador Dr. Jair Roma: telefones (12)
3644-2269 e 3644-2270; email:drjairroma@camarapinda.sp.gov.br.

Acompanhe os trabalhos do vereador Dr. Isael pelas redes sociais:
www.facebook.com.br e twitter.com/IsaelDomingues. Encaminhe

reivindicações para o e-mail: vereadorisaeldomingues@gmail.com. Fale
também com o gabinete pelos telefones: (012) 3644-2253 ou 2254.

Fale com a vereadora Dona Geni
Se você tem alguma sugestão ou quer fazer reivindicações entre em

contato com a vereadora Dona Geni. O blog da vereadora pode ser
acessado no endereço: www.vereadoradonageni.blogspot.com. O e-mail é
donageni@camara pinda.sp.gov.br. Os telefones são (12) 3644-2255 e
3644-2256.

O vereador Janio Ardito
Lerario (PSDB), desde agos-
to de 2009, portanto, há qua-
se três anos, vem solicitando
e cobrando insistentemente
não só a Prefeitura Munici-
pal que terá a responsabili-
dade das desapropriações,
mas principalmente o Go-
verno do Estado de São Pau-
lo através do DER – Regio-
nal de Taubaté, sobre o an-
damento do processo de
abertura de licitação para
execução das obras de du-
plicação da avenida Nossa
Senhora do Bonsucesso, des-
de a rotatória do “João do
Pulo” (anel viário) até a ro-
dovia Presidente Dutra.

Enquanto não sai a dupli-
cação, o vereador Janio quer
saber, pelo menos, sobre o
recapeamento dessa aveni-
da. Segundo o próprio DER
informou, já tem o contrato

D.E.R.

DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO/CVP

Janio cobra duplicação
da avenida Nossa
Senhora do Bonsucesso

nº 16.265-6, firmado com o
Consórcio PACS/PLURI/
SISTRAN e a obra será
priorizada, porém, até agora
nada.

Janio disse: “nossa cida-
de cresceu muito e hoje já
somos quase 150 mil habi-
tantes, e com o grande movi-
mento de veículos diariamen-
te na avenida Nossa Senhora
do Bonsucesso, a necessida-
de de sua duplicação é
inadiável visando trazer mais
segurança aos usuários. Aqui
estão se instalando dois
Shoppings Center, temos o
Parque Industrial, grandes
estudos em andamento pela
atual administração munici-
pal.  Além disso, quase todas
as cidades vale paraibanas
possuem grandes avenidas
com pista dupla como aces-
so principal ao centro das
mesmas”, concluiu Lerario.

VEREADOR

JANIO LERARIO

O vereador Dr. Isael
(PV) encaminhou requeri-
mento à Empresa Bandei-
rante Energia S/A, solici-
tando instalação de um es-
critório da concessionária
no Distri to de Moreira
César. O parlamentar foi
procurado por alguns mo-
radores, que frequentemen-
te necessitam da empresa.
“Muitas vezes, a popula-
ção de Moreira César, ao
solicitar alguma informa-
ção ou quando precisa de
serviços, tem que se deslo-
car até o escritório que fica
na Rua Bicudo Leme, no
centro. E isso, certamente,
prejudica os usuários da-
quela região, porque de-

A vereadora Geni Dias Ra-
mos – Dona Geni (PPS) tem
acompanhado o processo de
desapropriação de área para que
seja realizada a construção de
uma Praça no Residencial Pasin,
em Moreira César; e tem bata-
lhado, juntamente aos morado-
res, para que esse projeto, que é
aguardado há anos, finalmente
seja realizado.

“O interessante é que, além
da Praça em si, os moradores
possam ter uma área de lazer
com a instalação de AMI (Aca-
demia da Melhor Idade), API
(Academia da Primeira Idade)
e APE (Academia Para Especi-
ais), uma vez que os moradores
sentem o bairro com aspecto de
abandono, devido a alguns pro-
blemas que já tem enfrentado”,
explicou Dona Geni.

Para que o projeto vire rea-
lidade, é preciso desapropriar

LAZER SERVIÇO

DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO/CVP

Dona Geni continua
lutando por Praça
no Residencial Pasin

os terrenos entre a igreja de São
José Operário e a quadra de
esportes (área que totaliza cer-
ca de 20 lotes) localizada entre
a Avenida Áustria e Rua
Hungria.

Inauguração
da Escola do Liberdade
Dona Geni prestigiou a inau-

guração da Escola Municipal
José Gonçalves da
Silva, “Seu Juqui-
nha”, no lotea-
mento Liberdade,
em Moreira César,
ocorrida nesta
quinta-feira, dia
22.

“Pinda possui,
atualmente, mais
de 40 escolas mu-
nicipais e esta
inauguração é u-
ma nova conquis-
ta. A nova unida-

de poderá atender 500 alunos, o
que significa um progresso para
o município”, disse a vereadora.
A escola conta com oito salas
de aulas, sala multimídia, pátio,
banheiro com acessibilidade,
biblioteca, sala da equipe de
gestão administrativa e peda-
gógica, cozinha, refeitório, e
outras áreas de apoio pedagógi-
co. Também foi instalado um
Parque da Primeira Infância e
as brincadeiras serão moni-
toradas.

VEREADORA DONA GENI

Vereador Dr. Isael
solicita escritório da
Bandeirante Energia
em Moreira César

manda tempo e dinheiro”,
explicou o vereador.

Viaduto
O vereador Dr. Isael en-

caminhou ao Prefeito Mu-
nicipal, João Ribeiro, re-
querimento solicitando es-
tudos para construção de
mais um viaduto ou pelo
menos passagem de nível
com barreira em Moreira
César. “Atualmente, o dis-
trito possui um único via-
duto e, quando acontece
algum acidente ou quebra
de veículos, o tráfego no
local fica impossível. Gos-
taria que o prefeito olhasse
com bons olhos e efetuasse
o necessár io  es tudo”,
enfatizou o parlamentar.

DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO/CVP

VEREADOR DR. ISAEL SOLICITOU IMPORTANTES MELHORIAS PARA MOREIRA CÉSAR

Através de requerimen-
to encaminhado ao Execu-
tivo, o vereador Dr. Jair
Roma (PPS), solicitou um
estudo de viabilidade para
a implantação de rotatória
na Rua Suíça, entre a Rua
Ryoiti Yassuda e Av. Dr.
Georg Heiduschka, dando
acesso aos bairros: Ca-
rangola, Andrade, Crispim
e adjacências. “Esta é uma
solicitação dos moradores,
pois devido o grande nú-
mero de pedestres e moto-
ristas que utilizam o local,
e o fato dos condutores ter
dificuldade para realizar
conversões e acessar os
bairros vizinhos, tendo em
vista o intenso fluxo de
veículos que trafegam pela
rua, principalmente em ho-
rário de pico, pedimos es-
tudo do projeto o mais bre-

O vereador Toninho
da Farmácia (PDT), es-
teve neste último domin-
go, dia 18, reunido com
a comunidade Evangéli-
ca do Lago Azul, no
Goiabal, onde recebeu vári-
os pedidos que foram enca-
minhados para os órgãos
competentes, entre eles des-
tacamos: envio de agente da
saúde pelo menos uma vez
por semana na Comunidade
Evangélica acesso 08, nº 72;
troca das luminárias que es-
tão queimadas nos acessos:
05, 07, 08 e 10; colocação de
duas luminárias nos acessos
05, 02, 10, que não possuem
luminárias no final dessas
vias; manutenção de todos
os acessos que estão cheio
de buracos e quando chove
fica impossível de caminhar
por estas estradas; passagem
da maquina patrol com o ob-
jetivo de melhorar o acesso
dos moradores; transporte
para os moradores até o aces-
so 08 próximo a Igreja
Assembleia de Deus; insta-
lação de um telefone publi-
co nas dependências ou nas
proximidades da Igreja
Evangélica situada no aces-

REIVINDICAÇÃO

Toninho da Farmácia
se reúne com a
Comunidade Evangélica
do Lago Azul-Goiabal

so 08, nº 72. “Faço esses
pedidos em nome dos mo-
radores do Lago Azul, no
Goiabal, que realmente
necessitam de nosso apoio

para uma melhor qualidade
de vida”, enfatiza o verea-
dor.

Remefi do Bosque
Toninho da Farmácia fez

um pedido a Prefeitura Mu-
nicipal para a construção de
uma Remefi no Bairro Bos-
que, para atender a demanda
de alunos dos bairros: Bos-
que, Crispim, Santana, Boa
Vista e Andrada. O pedido
leva em consideração o au-
mento do número de crian-
ças com idade escolar na re-
gião, alem das escolas de
educação infantil Manoel
César Ribeiro e a Remefi
André Franco Montoro, que
estão no limite de alunos em
sala de aula.

Em contato com a Secre-
tária de Educação, Barbara
Zenita Franca de Macedo, o
Vereador foi informado que
já estão a procura de uma
área adequada para receber
o prédio.

SEGURANÇA NO TRÂNSITO

Dr. Jair Roma pede
estudos para construção
de rotatória na rua Suíça

ve possível, para evitar o
número de acidentes que
estão ocorrendo no local”,
ressalta o parlamentar.

Área Azul
Dr. Jair Roma também

solicitou a ampliação de
vagas para motocicletas no
centro da cidade, onde é
área azul, considerando o
aumento relevante desses
veículos que circulam pelo
centro.

“É grande o número de
munícipes que nos questi-
onam sobre o assunto, pois
existem muitos que neces-
sitam deixar seus veículos
na rua para trabalhar, ou
mesmo aqueles que preci-
sam estacionar para efetu-
ar algum serviço rápido e
não encontram um local
apropriado”, declara o ve-
reador dr. Jair Roma.

DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO/CVP

A Câmara de Vereado-
res de Pindamonhangaba
em busca de aprimorar a
comunicação com os mu-
nícipes criou o e-mail:
ouvidoria@camarapin-
da.sp.gov.br, no qual a
população poderá entrar
em contato direto com os
servidores da Casa. O in-
tuito do novo canal é criar
mais um espaço para es-
treitar a relação com a po-
pulação, pois a participa-
ção dos munícipes nas
ações do Legislativo é
fundamental para melho-

Câmara cria canal para facilitar
e estreitar ainda mais a

comunicação com os munícipes

DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO/CVP

rar, cada vez mais, os ser-
viços em prol da comuni-
dade.

O novo endereço ele-
trônico foi criado pela Di-
visão de Tecnologia da In-
formação e para o Coor-
denador de Informática,
que atualmente ocupa o
cargo de Chefe de Divi-
são, Marcelo Heleodoro,
o espaço foi pensado como
uma forma de melhorar a
relação com a população,
beneficiando os próprios
munícipes e o Legislativo.

A Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba comunica que no pregão
presencial 05/12, que cuida da aquisição de material para limpeza e copos
descartáveis, o objeto foi adjudicado sem ressalvas como segue: item 01, valor total
de R$ 936,00, à empresa Y.R. Iglesias – ME, itens 02, 05, 06, valor total de R$
544,96, à empresa R3 Produtos de Higiene e Limpeza - LTDA, itens 03, 04, 07, 08,
valor total de R$ 3.339,60, à empresa Erik Luiz Ferreira Pindamonhangaba - ME,
devendo referidas empresas comparecerem ao mesmo endereço dos eventos anteriores
para retirada da ordem de fornecimento, conforme item 7 do precedente edital.
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Acesse, acompanhe e conheça o trabalho do vereador Abdala.
www.facebook.com/vereadorabdala  -  www.twitter.com/abdalasalomao
vereadorabdala.blogspot.com  -  e-mail: abdala@camarapinda.sp.gov.br
Telefones: (12) 3644-2261 e 3644-2262

DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO/CVP

VEREADOR MARTIM CESAR

Para falar com o vereador Martim Cesar:
Telefones: 3644-2271/3644-2272
e-mail: martimcesar@camarapinda.sp.gov.br
Atendimento ao público de 2ª a 6ª feira, das 8 às 12h e das
14 às 17h30, em seu Gabinete na Câmara de Pindamonhangaba.

VEREADOR DR. MARCOS AURÉLIO VILLARDI

DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO/CVP

O vereador Dr. Marcos
Aurélio Villardi (PR), in-
tegrante da Comissão de
Saúde da Câmara de Vere-
adores de Pindamonhan-
gaba, está preocupado com
o acesso da população à
Farmácia Popular, instala-
da somente no bairro do
Crispim.

Segundo o parlamentar,
dever ia  ser  implantada
mais unidades da Farmácia
Popular  em Pindamo-
nhangaba, facilitando o
acesso para todos os mu-
nícipes. Somente no Cris-
pim não está atingindo toda
a população e isso acaba
levando as pessoas a com-
prarem medicamentos mais
caros. “É preciso corrigir
esse problema, instalando
mais unidades da Farmácia
Popular em locais de fácil
acesso a toda a população,

O vereador Martim Cesar
(DEM) encaminhou Indica-
ção ao Executivo, solicitan-
do providências para que
sejam feitas a restauração do
pavimento asfáltico nas ram-
pas do viaduto central, na
Avenida Jorge Tibiriçá, pois
apresenta muitos buracos co-
locando em risco os veículos
que trafegam pelo local.

Conservação
de Praça Pública
Martim Cesar também en-

caminhou Indicação ao Exe-
cutivo, para que seja feita a
poda das copas das árvores
na rua Bicudo Leme, nas pro-
ximidades da Praça João Fa-

MANUTENÇÃO

Martim Cesar pede
restauração do pavimento
asfáltico nas rampas do
viaduto da Jorge Tibiriçá

SAÚDE PÚBLICA

Dr. Marcos Aurélio cobra
a implantação de mais
unidades da Farmácia
Popular no município

como no centro e nas regi-
ões do Araretama, Zona
Leste e Moreira César. E
dar conhecimento à popu-
lação, principalmente aos
médicos e aos funcionári-
os públicos da área da saú-
de e também a todos ór-
gãos públicos, para que eles
também informem seus pa-
cientes”, salientou o vere-
ador.

O vereador Dr. Marcos
Aurélio inclusive já solici-
tou em requerimento junto
aos órgãos competentes da
Prefeitura, para que sejam
tomadas providências ca-
bíveis para resolver este
problema para dar mais
saúde e qualidade de vida a
nossa população. “Quando
o assunto é saúde, sempre
temos que agir com priori-
dade”, enfatiza o vereador
Dr. Marcos Aurélio.

ria Fialho, a “Praça do Quar-
tel”, pois as mesmas estão
dificultando a passagem dos
transeuntes.

Poda em
via pública
Outra Indicação do vere-

ador Martim Cesar ao Exe-
cutivo, é para que seja feita a
poda das copas das árvores
na avenida Voluntário Vi-
toriano Borges, nas proximi-
dades da rotatória do Cemi-
tério, pois as mesmas estão

baixas, deixando o local com
a iluminação prejudicada,
além de dificultar o trafego
de caminhões, caminhonetes
no local, explica o Vereador.

Após ter obtido apoio de
seus pares, o vereador Ab-
dala Salomão (PSDB) conti-
nua aguardando que o Exe-
cutivo encaminhe à Câmara,
o Projeto de Lei que trata da
celebração de convênios. De
acordo com o vereador,  os
convênios celebrados entre
o Poder Executivo e qual-
quer instituição, sem fins
lucrativos ou não, unidades
de saúde educacio-
nais, esportivas, cul-
turais e outras e que
ultrapasse o valor de
R$ 50.000,00 (cin-
quenta mil reais) em
sua totalidade deverá
ser enviado ao Poder
Legislativo para aná-
lise e aprovação, de-
vendo essa análise
contar com a presen-
ça – por convite ou
convocação – de dire-
tores ou responsáveis
legais para esclarecer
o real uso e emprego
da verba a ser recebi-
da. “Somente após
esse procedimento é
que o convênio pode-
rá ser celebrado”,
enfatiza o vereador.

Segundo Abdala, outro
fator importantíssimo que
pode ser estabelecido futu-
ramente na Lei é que após
um determinado período de
funcionamento da entidade,
os diretores responsáveis

RECURSOS PÚBLICOS

Abdala aguarda
Executivo enviar
Projeto de Lei para
celebração de convênios

devem retornar à Câmara
para expor quais as evolu-
ções e que impacto positivo
as ações aplicadas pela enti-
dade está beneficiando a co-
munidade. “O objetivo é dar
total transparência nos con-
vênios que serão executados
no município e onde o di-
nheiro será empregado. A
apresentação dos responsá-
veis pelos projetos na Câma-

ra dará oportunidade à popu-
lação de acompanhar e saber
onde o pagamento de seus
impostos está sendo aplica-
do, além de sabermos se o
trabalho desenvolvido está
tendo resultados positivos ou
não”, concluiu Abdala.

VEREADOR ABDALA SALOMÃO

DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO/CVP

O vereador
Alexandre Faria
(PT) esteve reu-
nido com a Di-
retoria do Con-
selho Central da
Sociedade São
Vicente de Pau-
lo - SSVP e tam-
bém do Lar São
Vicente de Pau-
lo, para discussão da Sessão
Solene do centenário do mo-
vimento em Pinda, que será
realizado na Câmara Munici-
pal, no dia 26 de abril, dentro
das comemorações da Sema-
na de Ozanam. “Os Vicen-
tinos iniciaram o serviço so-
cial em nosso país, em Pinda,
trabalham há 100 anos. Neste
encontro, pude conhecer al-
gumas necessidades do Con-
selho, principalmente com re-
lação a saúde. Encaminhei to-
das as solicitações à Secretá-
ria Dra. Ana Emília Gaspar, e
espero que sejam atendidas”,
comentou o vereador petista.

Saúde
Alexandre Faria agrade-

ceu em Plenário às integran-
tes do Programa Plantas Me-
dicinais e Fitoterápicos do

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Alexandre Faria
participa de encontro
com Vicentinos

município de Pindamonhan-
gaba, pela bibliografia rece-
bida. As autoras do livro são:
Iracélis Fátima de Moraes,
Maria Cláudia S. G. Blanco,
Maria Tereza R. Suarez e
Sandra Maria Pereira da
Silva.“Este é um trabalho rea-
lizado com excelência e que
merece destaque e apreço, pois
são notáveis os resultados ob-
tidos ao longo dos 20 anos
promovendo à saúde na cida-
de”, destacou o vereador.

Uma boa notícia para a
continuidade do programa, é
que na mesma sessão, foi vo-
tado o recurso do Governo
Federal  para início das Obras
do CEPIC - Centro de Praticas
Integralizadas e Complemen-
tares, no bairro Parque das
Nações, que permitirá o avan-
ço dos trabalhos.

VEREADOR

ALEXANDRE

FARIA RECEBE

LIVRO DA MÃO

DAS AUTORAS

FOTOS: DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO/CVP

ALEXANDRE FARIA EM SESSÃO SOLENE DA SSVP EM ABRIL DE 2011

Agradecimento
O vereador José Carlos Gomes – Cal (PTB) e irmãos

agradecem a todas as pessoas, familiares, vizinhos,
colegas de trabalho, religiosos que apoiaram a
família no momento do falecimento de sua mãe,

 dona Lydia Correa Gomes.
“Agradecemos, em especial, ao dr. Luiz Augusto, que

por mais de dez anos atendeu nossa mãe, sempre com
dedicação e carinho. À Maria, pelo apoio e ajuda nos

cuidados diários que necessitava; ao fisioterapeuta
Eduardo pelo carinho com que a atendia, sempre com

muita paciência; a todos os funcionários, enfermeiros e
médicos que lhe socorreram por várias vezes no Pronto

Atendimento da Unimed.
Agradecemos ao PA e Clínica Médica da Santa Casa,

aos funcionários, enfermeiras e médicos que lhe atende-
ram nestes últimos anos de vida, sempre com atenção,
paciência e carinho. Agradecemos também a UBS da

Vila São Benedito e a todos os médicos, enfermeiros e
funcionários que ali trabalham, que também deram

assistência durante a sua doença.
Enfim, muito obrigado a todos e que Deus lhes

abençoe. Dona Lydia deixou-nos muitos ensinamentos
que, com certeza, levaremos por toda nossa vida.”

Cal, José Geraldo, Célia, Ângela, Ana Lúcia,
netos, noras, genros e bisnetos

Missa de 7º dia
O vereador aproveita para convidar para a missa
de sétimo dia de sua mãe Dona Lydia, que será

celebrada na quinta-feira, dia 29, às 19h30 na paróquia
São Vicente de Paulo, em Moreira César.

DONA LYDIA CORREA GOMES

 18/03/1930  23/03/2012

No último domingo, dia 25,
o vereador Ricardo Piorino
(PDT) esteve presente no es-
tádio de futebol do “Ramirão”
(Fluminense – Jardim Bela
Vista), acompanhando as duas
partidas finais que decidiram
os campeonatos Cinquentão e
Amador da 15ª Copa Regional

de Futebol. A partida preli-
minar entre as equipes do
Vila São Geraldo, da vizi-
nha cidade de Taubaté, e
Fluminense terminou em-
patada e na cobrança das
penalidades a agremiação
de Taubaté levou a melhor,
sagrando-se campeã da ca-
tegoria Cinquentão. O arbi-
tro da partida foi Paulo
César de Oliveira (FIFA).

No segundo jogo da ma-
nhã, decidindo o Campeo-
nato Amador, a equipe da
Força Jovem, da
cidade de Tre-
membé, sagrou-
se campeã ao
vencer a equipe
dos Bandeiran-

Ricardo Piorino
participa das finais
da Copa Regional
“NOSSO AMIGO ‘MACARRÃO’ BRILHOU MAIS UMA VEZ”

tes (bairro do Feital) pelo pla-
car de 1 x 0, tendo no comando
da arbitragem mais um profis-
sional da FIFA – Wilson Luís
Senemi.

“Tivemos o prazer de
acompanhar as duas partidas e
participar da entrega das
premiações”, afirmou o verea-

dor. Segundo Piorino, a
população compareceu
em massa para prestigiar
as partidas que foram bas-
tante equilibradas e  de
alto nível. “Gostaria de
parabenizar meu amigo e
esportista ‘Macarrão’,
idealizador e organiza-
dor da Copa Regional,
por mais um grande su-
cesso alcançado”, finali-
zou Piorino.

PAULO CÉSAR, RICARDO

PIORINO E SENEMI

PIORINO ENTREGA TROFÉU AO CLUBE FORÇA

JOVEM, CAMPEÃO DO CAMPEONATO AMADOR

FOTOS: ROBERTO FARIA/PORTAL R3

VEREADOR TAMBÉM PARTICIPOU DA PREMIAÇÃO AO CUBE

FLUMINENSE, CAMPEÃO NA CATEGORIA CINQUENTÃO

ESPORTE



Maria Fernanda Munhoz

A Semana da Água foi re-
alizada pela Prefeitura e par-
ceiros, entre os dias 20 e 23 
de março, em alusão ao Dia 
Mundial da Água, instituído 
pela ONU - Organização das 
Nações Unidas e comemora-
do em 22 de março. Na cida-
de, foram realizados diversos 
eventos voltados, principal-
mente, às crianças da Rede 
Municipal de Ensino, com 
o intuito de conscientizar e 
educar para a conservação e 
economia da água. Mais de 
800 crianças participaram 
das atividades realizadas du-
rante a semana.

Na sexta-feira (23), foi 
realizado o último evento 
da programação, no projeto 
Horta-Alimento, localizado 
no loteamento Azeredo, em 
Moreira César. Foram reali-
zadas palestras sobre reuso 
da água para horta, minho-
cário, captação de água das 
chuvas e prática de plantio 
de hortaliças. O evento teve 
a participação das crianças 
do 2º, 3º e 4º anos da escola 
municipal do loteamento Pa-
dre Rodolfo, acompanhadas 
pelas professoras Elisandra, 
Lígia, Magali e Flávia, e a 
presença da primeira-dama 
e presidente do Fundo So-
cial de Solidariedade, Maria 
Angélica Ribeiro, que entre-
gou uma placa agradecendo 
à Sabesp pelo trabalho de 
fluoretação da água, colabo-
rando com a saúde bucal dos 
moradores da cidade, princi-
palmente as crianças.

Também estiveram pre-
sentes ao evento: o secretá-
rio de Governo da Prefeitu-
ra, eng. Arthur Ferreira dos 
Santos, que foi o organizador 
da Semana; a diretora de Li-

Com a aproximação da 
Páscoa, que será comemora-
da no dia 8 de abril, os super-
mercados e estabelecimentos 
se prepararam e recheiam as 
prateleiras com ovos de cho-
colate e artigos comemorati-
vos. No Bazar da Solidarieda-
de não é diferente.

O local, iniciativa da Pre-
feitura de Pindamonhangaba, 
por meio do FSS - Fundo So-
cial da Solidariedade, oferece 

presentes como coelhinhos 
de pelúcia e latinhas e caixas 
decoradas com a temática.

A coordenadora do proje-
to, Márcia Camargo de Andra-
de Monteiro, revelou que assim 
como em outras datas come-
morativas, na Páscoa há um 
aumento nas vendas no Bazar. 
“São pessoas procurando um 
presente diferente e exclusivo 
que só um trabalho artesanal 
proporciona”, comentou.

Ainda segundo Márcia, os 
preços variam entre R$ 8, e 
R$ 15, e são ótimas pedidas 
para complementar e decorar 
os chocolates, muito tradi-
cionais nesta época.

O Bazar da Solidariedade 
fica na rua Deputado Claro Cé-
sar, 33, centro (ao lado da anti-
ga sede da Prefeitura), é aberto 
das 9 às 17h30, de segunda a 
sexta-feira. Para mais informa-
ções ligue (12) 3643-2223.

AiAndrA Alves MAriAno

O programa Circuito Cul-
tural Paulista, promovido 
pela Secretaria de Estado da 
Cultura, vai trazer para Pin-
damonhangaba, no mês de 
abril, o espetáculo “As mu-
lheres do sol e o balão mági-
co”, da Cia Base. 

A apresentação, que acon-
tecerá no Centro Esportivo 
José  Eli de Miranda “Zito”, 
no dia 29 de abril, vai inte-
grar dança vertical, circo, 
teatro e esportes, mostrando 
bailarinas aéreas superando 
os limites da gravidade, vo-
ando num balão a 20 metros 
de altura. 

As bailarinas saltam, 
voam, deslizam, flutuam e 
mergulham, criando formas 
geométricas e desenhos no 
ar, atingindo os sentidos, 
transmitindo sensações e 
hipnotizando a platéia.

O Circuito Cultural Pau-
lista apresenta espetáculos de 
circo, teatro, dança e música, 
sempre com entrada franca. 
Os espetáculos acontecem 
mensalmente até novembro. 

cenciamentos Ambientais e 
Urbanismo, Maria Nazaré 
Magno dos Santos; o diretor 
de Comunicação, Odirley 
Pereira; o coordenador de 
Saúde Bucal do município, 
Oswaldo Nakamiti; a gerente 
do Parque Municipal Trabi-
ju, Célia Simões; o assessor 
da Subprefeitura de Moreira 
César, Eduardo Kogempa; o 
gerente do Setor Técnico de 
Operações da Sabesp, eng. 
Sérgio Roberto Santos, e o 
responsável pela Comunica-
ção da Sabesp, Walmir Me-
deiros.

De acordo com o secretá-
rio de Governo da Prefeitura, 
eng. Arthur Ferreira dos San-
tos, a intenção é realizar esse 
trabalho com as crianças para 
que se tornem multiplicado-
ras e, quando adultas, mais 
conscientes. “As ações que 

realizamos agora visam um 
futuro melhor para nossos 
filhos e netos. É muito im-
portante que plantemos essa 
semente do conhecimento 
nas crianças, para que elas 
levem essa lição para casa e 
ao longo de suas vidas. Cui-
dar do meio ambiente é um 
trabalho de todos nós e, parti-
cularmente, no caso da água, 
é preciso de ações simples, 
no dia-a-dia das pessoas que, 
somadas, vão fazer toda a di-
ferença”, explicou.

O prefeito João Ribeiro 
está atento às questões de 
preservação do meio am-
biente. “A Prefeitura de Pin-
damonhangaba faz sua lição 
de casa, com ações de econo-
mia de água e também inicia-
tivas em prol de todo o meio 
ambiente, como o armazena-
mento de água de chuvas na 

Secretaria de Obras, utilizada 
para lavagem dos veículos da 
frota; reaproveitamento de 
água da piscina do comple-
xo esportivo do Araretama; 
o programa caça-esgoto em 
parceria com a Sabesp, para 
despoluição dos córregos 

urbanos; desassoreamento e 
limpeza dos córregos, garan-
tindo a vazão de águas, pre-
venindo enchentes e erosão;o 
plantio e manutenção de 
mata ciliar; implantação das 
fossas sépticas econômicas, 
entre muitas outras ações re-

alizadas ao longo do ano”, 
explanou. “Mesmo com todo 
o trabalho realizado pela Pre-
feitura, é muito importante a 
participação e adesão da po-
pulação, fazendo sua parte, 
todos os dias”, complemen-
tou.

Artigos de Páscoa 
estão à venda no 
Bazar da Solidariedade

Secretário eng. Arthur, coordenador dr. Nakamiti, e primeira-dama e presidente 
do FSS, dra Angélica, homenageam o representante da Sabesp, eng. Sérgio

Educação Ambiental com Walmir, da Sabesp

Circuito Cultural 
Paulista apresenta 
espetáculo circense
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www.fotovieira.net

“Horta Alimento” encerra Semana da Água

Confira mais esse 
grande espetáculo 
que vem a 
Pindamonhangaba

Artigos únicos para sua Páscoa
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Pinda prestará homenagem ao 
maior dos cineastas brasileiros

“A dor da saudade... Quem é que não tem?”E para matar as saudades 
de coisas boas, Pinda se lem-
bra e homenageia Amácio 
Mazzaropi, um dos maiores 
cineastas brasileiros.

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba está preparan-
do uma programação rechea-
da de atrações para recordar 
e viver os bons momentos 
de humor oportunizados pe-
lo gênio do cinema nacional.

Pinda homenageia Mazza-
ropi há mais de 20 anos e este 
ano haverá algumas novida-
des. O concurso “Mazzaro-
pi: Um caipira no Cinema” é 
uma delas. Este trabalho será 
desenvolvido com alunos da 
Rede Municipal.

 “Este ano comemoramos 
o centenário de nascimento 
de Mazzaropi, este visioná-
rio, que revolucionou o cine-
ma brasileiro. É importante 
que façamos chegar, princi-
palmente ao público jovem, 
um pouco de sua história”, 

afi rma Nilza Mayer.  
Vamos retornar ao pas-

sado e acompanhar as pala-
vras luz, câmera, ação e em-
barcar nas histórias narradas 
nos fi lmes:  O Corintiano, O 
Jeca Macumbeiro, O Lampa-
rina, Jeca Contra o Capeta, 
Betão Ronca Ferro, entre ou-
tros, que serão exibidos entre 
os dias 10 e 20 de abril, às 19 
horas, nos centros comunitá-
rios da Cidade.

Toda a população está 
convidada para prestigiar a 
exposição do acervo históri-
co sobre o cineasta entre os 
dias 10 e 20 de abril, das 8 
às 17 horas, de terça-feira a 
sábado, no Museu Históri-
co e Pedagógico Dom Pedro 
I e Dona Leopoldina, na rua 
Marechal Deodoro, 260, cen-
tro. Também haverá a já tra-
dicional cantoria no Cemité-
rio Municipal, no túmulo de 
Mazzaropi, entre outras ati-
vidades.

CENTENÁRIO MAZZAROPI
1912-2012

PROGRAMAÇÃO

Todos os eventos com Entrada Franca
                              
EXPOSIÇÃO DO ACERVO HISTÓRICO SOBRE O CINEASTA 
De 10 a 20 de abril, das 8 às  17 horas de 3ª-feira a sábado
Museu Histórico e Pedagógico Dom Pedro I e Dona Leopoldina 
Rua Marechal Deodoro, 260 – Centro

CANTORIA NO TÚMULO DO MAZZAROPI
Dia 15 de Abril, das 8h30 às 12 horas
Cemitério Municipal de Pindamonhangaba

PREMIAÇÃO DO CONCURSO CULTURAL: CENTENÁRIO DE MAZZAROPI“ 
MAZZAROPI: UM CAIPIRA NO CINEMA”
Para os alunos de 3º ao 5º ano da Rede Municipal de Ensino, 
Dia 27 de abril, às 15  horas (6ª-feira)
Auditório da Prefeitura de Pindamonhangaba

DOMINGÃO SERTANEJO “ESPECIAL MAZZAROPI”
Dia 29 de abril, a partir das 9  horas (domingo)
Praça Engº José Salgado Ribeiro – Espaço Cultural Luiz Carlos Cardoso – Centro

EXIBIÇÃO DE FILMES
De 10 a 20 de abril, às 19 horas, nos centros comunitários dos bairros:

DIA BAIRROS   CENTROS COMUNITÁRIOS   FILMES
10 Cícero Prado - Liberdade CC Cecília Nicoletti    O CORINTIANO
11 Jardim Regina   CC Luiz Ferreira Gonçalves.   O JECA MACUMBEIRO
12 Karina    CEM Francisco Casemiro   ZÉ DO PERIQUITO
13 Ouro Verde   CC Benedito Clemente Ramos   O LAMPARINA
14 Ribeirão Grande  CC Ribeirão Grande    O PURITANO DA RUA AUGUSTA
15 Cidade Jardim   CC Cícera da Conceição Santos Santana BETÃO RONCA FERRO
16 IPÊ I    CC Geni Henrique Palazzi   JECA CONTRA O CAPETA
17 Cruz Pequena   CEM Yolanda Eugênio Vieira    JECÃO.. UM FOFOQUEIRO NO CÉU 
18 Piracuama    Escola  prof. Vicente Punzi   O JECA MACUMBEIRO
19 Campinas   Salão da Igreja     BETÃO RONCA FERRO
20 Goiabal    CC Goiabal     CORINTIANO

REALIZAÇÃO: APOIO CULTURAL:

DIA BAIRROS   CENTROS COMUNITÁRIOS   FILMES

Arquivo TN

Exposição de fotos, cartazes e documentos sobre o 
cineasta realizada na sede da Arteduvale em 2011
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Em 27 de 
março: 

Gislene Alves. 
Cadeira nº 6 

– Honorários. 
Patrono: 

Professor 
Mário de Assis 

César

Em 30 de 
junho: Aércio 
Muassab. 
Cadeira nº 
9 – Titulares. 
Patrono: Dr. 
Gregório de 
Oliveira Costa

Em 30 de junho: 
Sebastião 

Nelson da Cruz  
Cadeira nº 15 
–Honorários. 

Patrono: Major 
Adelino Simões 

de Carvalho

Em 26 de 
agosto: Elaine 
Cristina 
dos Santos. 
Cadeira nº 10 
Honorários. 
Patrona: 
Professora 
Julieta Reale

Fotos; Arquivo TN
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*O autor é Médico, prof. universitário, Mestre e Doutor 
pela USP e membro de várias instituições científicas e 
culturais do Brasil e do Exterior.

GILBERTO FREIRE...
CASA GRANDE E SENZALA...
O sociólogo, antropólogo e historiador pernambucano 

GILBERTO FREIRE( RECIFE-1900/1987) teve uma exis-
tência profícua dedicada  aos estudos sobre o Brasil. Foi, 
reconhecidamente, um intelectual privilegiado! Esteve em 
Columbia (USA), onde defendeu a sua  tese (1922): ”Vida 
Social no Brasil em meados do século XIX”, sob a influên-
cia de outro grande sociólogo e antropólogo Franz Boas. Do 
“Mestre de Apipucos” (uma referência ao aprazível bairro de 
Recife, onde residiu toda a sua vida) falou Monteiro Lobato, 
outro mito da nossa Literatura: ”O Brasil vai ser o que Gil-
berto Freire disser: é um dos gênios da palheta mais rica e ilu-
minante que estas terras antárticas ainda produziram”.

Pioneiro no estudo histórico e sociológico dos territórios 
de colonização portuguesa, é importante salientar que Portu-
gal sempre esteve presente no pensamento do Grande Mes-
tre de Pernambuco. Gilberto Freire foi inclusive poeta! O seu 
Poema: ”Bahia de Todos os Santos e de todos os pecados” 
mereceu elogios rasgados do consagrado poeta, pernambuca-
no como ele, Manuel Bandeira.

A obra que Gilberto Freire nos legou é marcante. Na nossa 
modesta opinião, quem desejar entender o Brasil tem que co-
nhecer a trilogia gilbertiana: ”Casa Grande e Senzala”(1933),

”Sobrados e Mocambos”  (1936) e “ Ordem e Progresso” 
(1957). No contexto da sua obra, sem dúvida, ”Casa Grande 
Senzala” foi o livro idealizado por ele; é o livro-mãe, a ma-
triz teórica do seu pensamento. E lembrar que enfrentou os 
vendavais do preconceito quando lançou o seu livro mais fa-
moso, há quase oitenta anos! Um livro acusado por muitas 
sociedades como imoral e anticatólico! E, ele apenas dizia 
o que o povo falava; citava fatos da realidade brasileira. Em 
1933, um padre da congregação mariana, ligada aos jesuítas 
em Recife, fez a campanha de queimar o livro em praça pú-
blica. Por pouco, os exaltados não queimaram o autor! ”Casa 
Grande e Senzala” tornou-se um livro mais reconhecido do 
que o próprio autor Foi traduzido em diversas línguas em 12 
países; ultrapassou as cinquenta edições, um fato extraordi-
nário no Brasil. Um livro que descobre aos brasileiros quem 
somos nós; trata do que é ser brasileiro, da formação da so-
ciedade brasileira. Louvemos o grande GILBERTO FREIRE 
que, entre muitos títulos e honrarias, foi Grande Oficial da 
Legião de Honra da França (2008) e Sir-Cavalheiro do Impé-
rio Britânico (1971).

Rosana é membro honorário desde 2009

Seis membros assumiram 
cadeiras em 2011

APL realiza primeira solene 
plenária de 2012

A APL – Academia Pindamonhangabense de Letras 
realiza sua primeira sessão solene plenária de 2012 nes-
ta sexta-feira (30). O evento será às 20 horas, no Museu 
Histórico e Pedagógico Dom Pedro I e Dona Leopoldi-
na. Na programação, destaque para a posse da acadê-
mica honorária Rosana Dalle Leme Celidônio ao qua-
dro de membros titulares. Rosana assumirá a cadeira 
nº 26T, cujo patrono é o Professor Balthazar de Godoy 
Moreira. Também haverá  a apresentação do Sarau de 
lançamento do livro República Brasileira da Mantiquei-
ra, da escritora Judith Ribeiro de Carvalho, acadêmica 
ocupante da cadeira nº4T.

Em 25 de 
março: Nelson 
Pesciotta. 
Cadeira nº 5 
–Honorários. 
Patrono: Dr. 
Waldomiro 
Benedito de 
Abreu

Em 27 de 
outubro: 
Acyr de 

Almeida. 
Cadeira 
nº 20 – 

Honorários. 
Patrono: Dr. 

José Roberto 
Paim

EDITAL DE CORREIÇÃO
Em cumprimento ao disposto no Cap. CORD da Consolidação das Normas da 

Corregedoria do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, o Dr. WIL-
SON CANDIDO DA SILVA, JUIZ DO TRABALHO DA VARA DO TRABALHO DE PIN-
DAMONHANGABA, FAZ SABER, que serão realizadas Correições Ordinárias, nesta 
Vara do Trabalho de Pindamonhangaba, situada na Rua Dr. Octávio Oscar Campello 
de Souza, 85, Parque das Nações,  no dia 11.04.2011 a partir das 10h00min, e,  no 
Posto Avançado de Atendimento de Campos do Jordão, situado na Rua Brigadeiro 
Jordão, 360, Vila Abernéssia, no dia 12.04.2011 a partir das 10h00min. O presente 
edital é expedido para ser afixado e publicado na forma da lei. Dado e passado na 
Vara do Trabalho de Pindamonhangaba, aos vinte e seis dias do mês de março de 
dois mil e doze. Eu, PAULO LUIZ OLIVO – Diretor de Secretaria, subscrevi.

SECRETARIA DO ESTADO DOS NEGÓCIOS DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO

DEPARTAMENTO DE POLICIA JUDICIARIA DE S. PAULO-INTERIOR -  DEITER I – SÃOJOSE DOS CAMPOS
DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE TAUBATÉ

DELEGACIA DE POLÍCIA DE DEFESA DA MULHER DE PINDAMONHANGABA-SP
EDITAL Nº  02/DDM/2011

A Sra. Dra. MARIA ELISABETE BASSI, Delegada de Polícia Titular da Delegacia de Polícia de Defesa da Mulher de Pindamonhangaba, no uso e gozo de suas atribuições legais, etc... 

 FAZ SABER AO PUBLICO EM GERAL QUE, usando de suas atribuições legais que lhe conferem o Art. 27, inciso II do Decreto nº 44.448 de 24/11/99 e Resolução SSP-46 de 
21/12/70, o Exmo. Sr. Dr. IVAHIR FREITAS GARCIA FILHO, Digníssimo Delegado Seccional de Polícia de Taubaté – SP, realizará no próximo dia 15 de setembro de 2011 às 14:00hs, 
nesta Delegacia de Polícia de Defesa da Mulher, CORREIÇÃO ORDINÁRIA E PERIÓDICA, referente ao segundo semestre do corrente ano. Ficam, pois, convidados todos os funcio-
nários sujeitos a fiscalização correicional e demais pessoas interessadas, as quais poderão apresentar queixas, reclamações, sugestões, atinentes ao serviço policial e/ou administra-
tivos prestados por esta Repartição Policial. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, foi expedido o presente Edital, que será publicado e 
afixado na forma da Lei. Dado e passado nesta cidade e comarca de Pindamonhangaba aos 08 de agosto de 2011. Eu,  Lourdes dos Santos Gama , Escrivã de Polícia que o digitei.

    REGISTRE-SE e CUMPRA-SE.

Dra. MARIA ELISABETE BASSI - Delegada de Polícia

Faço  saber  que  pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  documentos exigidos 
pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:                                                                                        
BENEDITO  SEBASTIÃO  DE  PAULA  FILHO,  de  nacionalidade  brasileira, pro-
fissão motorista, estado civil divorciado, de  44  anos  de  idade, nascido em Pin-
damonhangaba, Estado de São Paulo, no dia  23  de  março de 1968, residente 
e domiciliado na Estrada Municipal José Machado  de Andrade nº  505,  Fazenda  
Amarela,  Mandú,  nesta  cidade,  filho  de BENEDITO SEBASTIÃO DE PAULA e 
MARIA APARECIDA DE PAULA.                                                           
ROSIANE MATHIAS DE SOUZA, de nacionalidade  brasileira,  profissão  do lar, es-
tado civil solteira, de  31   anos   de   idade,   nascida   em Pindamonhangaba, Estado 
de São Paulo, no dia 23 de setembro  de  1980, residente e domiciliada na Estrada 
Municipal José Machado  de  Andrade nº 505, Fazenda Amarela,  Mandú,  nesta  ci-
dade,  filha  de  BENEDICTO MATHIAS DE SOUZA FILHO e MARIA  LEONTINA  DE  
SOUZA.  Apresentaram  os documentos 1, 3, 4 e 5, do Art. 1.525,  do  Código  Civil.  
Se  alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba,  23 de março de 2012. 

Faço  saber  que  pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  documentos exigidos 
pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:                                                                                    
JOAQUIM BENEDITO DA  SILVA,  de  nacionalidade  brasileira,  profissão operador 
de máquinas, estado civil solteiro,  de  47  anos  de  idade, nascido em Pindamonhan-
gaba, Estado de São Paulo, no dia  12  de  março de 1965, residente e domiciliado 
Rua Iko Katu  nº  95,  Maricá,  nesta cidade, filho de BENEDITO LEMES DA SILVA e 
MARIA JOSÉ DA SILVA.                                 
VALÉRIA MARCONDES GOBBO,  de   nacionalidade   brasileira,   profissão pipo-
queira, estado civil divorciada, de 43 anos de idade,  nascida  em Taubaté, Estado 
de  São  Paulo,  no  dia  24  de  fevereiro  de  1969, residente e domiciliada Rua Iko 
Katu  nº  95,  Maricá,  nesta  cidade, filha de VIRGILIO GOBBO FILHO e JOCELEN 
MARCONDES GOBBO.  Apresentaram os documentos 1, 3, 4 e 5, do Art. 1.525, do 
Código Civil.  Se  alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.               
Pindamonhangaba,  26 de março de 2012.

Faço  saber  que  pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  documentos exigidos 
pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:                                                                                       
MARCOS MARIANO PACHECO,   de   nacionalidade   brasileira,   profissão inspetor 
de qualidade, estado civil solteiro, de  28  anos  de  idade,  nascido em Pindamo-
nhangaba,  Estado  de  São  Paulo,  no  dia  14  de fevereiro de 1984, residente  e  
domiciliado  Rua  Aparecida  nº  335, Cidade Nova, nesta cidade, filho de PEDRO 
HODARIO  PACHECO  e  CACILDA MARIANO PACHECO.
FRANCISLENE EULALIA  SPINI   CARVALHO   SILVÉRIO,   de   nacionalidade 
brasileira, profissão estudante, estado civil solteira, de 23 anos  de idade, nascida 
em Aparecida,  Estado  de  São  Paulo,  no  dia  15  de dezembro de 1988,  residen-
te  e  domiciliada  Rua  Aparecida  nº  171, Cidade Nova,  nesta  cidade,  filha  de  
FRANCELINO  SILVÉRIO  NETO  e BENEDITA APARECIDA CARVALHO SILVÉRIO. 
Apresentaram os documentos 1,  3 e 4, do Art. 1.525,  do  Código  Civil.  Se  alguém  
souber  de  algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba,  26 de março de 2012.                  
                                                                          
Faço  saber  que  pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  documentos exigidos 
pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:                  
CARLOS ALBERTO BARRETO,   de   nacionalidade   brasileira,   profissão operador 
de máquina, estado civil  solteiro,  de  33  anos  de  idade, nascido em Pindamonhan-
gaba, Estado de São Paulo, no dia 27 de  janeiro de 1979, residente e domiciliado 
na Rodovia Dr. Caio Gomes  Figueiredo nº 15700, Fazenda Alpina, Bom Sucesso, 
nesta cidade, filho de  VICENTE ALVES BARRETO e RITA DONIZETE BARRETO.                                 
ROSILENE APARECIDA RICARDO, de nacionalidade brasileira, profissão  do lar, 
estado  civil  divorciada,  de  38  anos  de  idade,  nascida  em Tremembé, Estado  de  
São  Paulo,  no  dia  6  de  novembro  de  1973, residente e domiciliada  na  Rodovia  
Dr.  Caio  Gomes  Figueiredo  nº 15700, Fazenda Alpina,  Bom  Sucesso,  nesta  
cidade,  filha  de  JOSÉ BENEDITO RICARDO e MARIA DA CRUZ RICARDO. Apre-
sentaram  os  documentos 1, 3, 4 e 5, do Art. 1.525, do  Código  Civil.  Se  alguém  
souber  de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.           
Pindamonhangaba,  22 de março de 2012.          

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
 
A Secretaria de Saúde da Prefeitura de Pindamonhangaba estará no próxi-
mo dia 30 de março de 2012, às 15h, no Plenário da Câmara Municipal para 
Audiência Pública referente ao 4o. trimestre de 2011, para a qual todos 
estão convidados.
 

Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social
Pindamonhangaba - SP
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A  PREFEITURA  DE  PINDAMONHANGABA,  por meio  da  Secretaria  de  Administração,  faz  saber  que  realizará  Concurso 
Público para provimento dos empregos adiante mencionados sob responsabilidade da CKM SERVIÇOS, de acordo com as instruções 
abaixo:  

I   ‐  DOS  EMPREGOS  E  DAS  VAGAS  

1. O Concurso Público destina‐se  ao provimento de  vagas dos  empregos  relacionados neste  Edital, mais  as que  surgirem ou 
forem criadas dentro do prazo de validade do Concurso. 

2. Os empregos, número de vagas, carga horária semanal, salário base e os requisitos para preenchimento são os estabelecidos 
na tabela que segue: 

TABELA 001 

COD  Emprego  Vagas 
Carga Horária 

Semanal 
Salário Base 

R$ 
Requisitos 

1  ADVOGADO  1  40  5.089,99 

− SUPERIOR COMPLETO EM DIREITO 
− 6 MESES NA ÁREA DE ATUAÇAO APÓS 

REGISTRO NA OAB 
− REGISTRO NA OAB 

2 
AGENTE DE ORGANIZAÇÃO 
ESCOLAR   20  40  968,91  − ENSINO MÉDIO COMPLETO 

3  AGENTE DE SEGURANÇA  2  40  1.740,02 

− ENSINO MÉDIO COMPLETO 
− 6 MESES NA ÁREA DE SEGURANÇA OU 

CURSO DE FORMAÇAO DE VIGILANTE COM 
CERTIFICADO 

− POSSUIR CNH DEFINITIVA 

4 
AGENTE DE TRÂNSITO 
(FEMININO)  2  40  1.740,02 

− ENSINO MÉDIO COMPLETO 
− POSSUIR CNH DEFINITIVA COM NO 

MÍNIMO AS CATEGORIAS A, B OU AB 
− CURSO DE CAPACITAÇÃO 

5 
AGENTE DE TRÂNSITO 
(MASCULINO)  2  40  1.740,02 

− ENSINO MÉDIO COMPLETO 
− POSSUIR CNH DEFINITIVA COM NO 

MÍNIMO AS CATEGORIAS A,B OU AB  
− CURSO DE CAPACITAÇÃO 

6  ALMOXARIFE   Cadastro 
Reserva 

40  1.068,21  − ENSINO MÉDIO COMPLETO 
− 6 MESES NA ÁREA DE ATUAÇÃO  

7  ARMADOR   Cadastro 
Reserva 

40  878,38 
− ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 
− 6 MESES NA ÁREA DE ATUAÇÃO 
− CURSO NA ÁREA 

8  ARQUITETO  Cadastro 
Reserva  

40  3.124,82 

− SUPERIOR COMPLETO EM ARQUITETURA  
− 6 MESES NA ÁREA DE ATUAÇÃO APÓS 

REGISTRO NO CREA 
− REGISTRO NO CREA 

9 
ASSESSOR DE SERVIÇO 
TÉCNICO 

Cadastro 
Reserva  

40  2.448,38 
− SUPERIOR COMPLETO 
− 6 MESES EM ASSESSORIA, SUPERVISÃO 

OU CHEFIA NA ÁREA ADMINISTRATIVA  

10  AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL   Cadastro 
Reserva 

40  1.177,70 

− ENSINO MÉDIO COMPLETO 
− 6 MESES NA ÁREA DE ATUAÇÃO APÓS 

REGISTRO NO CRO 
− CURSO DE AUXILIAR DE CONSULTÓRIO 

DENTÁRIO/HIGIENE BUCAL/SAÚDE BUCAL. 
REGISTRO NO CRO 

− CURSO DE CAPACITAÇÃO 
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TABELA 001 

COD  Emprego  Vagas 
Carga Horária 

Semanal 
Salário Base 

R$ 
Requisitos 

11  BIÓLOGO   Cadastro 
Reserva 

30  2.331,79 

− SUPERIOR COMPLETO EM 
BIOLOGIA/BIOQUÍMICA ‐ 6 MESES NA 
ÁREA DE ATUAÇÃO APÓS REGISTRO NO 
CRBIO ‐ REGISTRO NO CRBIO 

12  BORRACHEIRO  Cadastro 
Reserva  

40  836,98  − ENSINO FUNDAMENTAL ‐ CICLO I (5º ANO)
− 6 MESES NA ÁREA DE ATUAÇÃO 

13  CONTADOR   Cadastro 
Reserva 

40  3.445,11 

− SUPERIOR COMPLETO EM CIÊNCIAS 
CONTÁBEIS 

− 6 MESES NA ÁREA DE ATUAÇÃO APÓS 
REGISTRO NO CRC  

− REGISTRO NO CRC 

14 
COORDENADOR DE OBRAS 
E SERVIÇOS 

 Cadastro 
Reserva 

40  1.918,38 
− ENSINO MÉDIO COMPLETO 
− 6 MESES EM SUPERVISÃO OU CHEFIA DE 

OBRAS 

15 
MESTRE DE OBRAS E 
SERVIÇOS 

 Cadastro 
Reserva 

40  1.657,15 
− ENSINO MÉDIO COMPLETO 
− 6 MESES EM SUPERVISÃO OU CHEFIA DE 

OBRAS  

16  COVEIRO  1  40  878,83  − ENSINO FUNDAMENTAL CICLO I (5º ANO)  

17  DESENHISTA  1  40  1.121,62 
− ENSINO MÉDIO COMPLETO 
− 6 MESES NA ÁREA DE ATUAÇÃO 
− CURSO NA ÁREA 

18  ELETRICISTA ESPECIALIZADO   Cadastro 
Reserva 

40  1.121,62 
− ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 
− 6 MESES NA ÁREA DE ATUAÇÃO 
− CURSO TÉCNICO EM ELÉTRICA 

19  ENCANADOR   Cadastro 
Reserva 

40  878,83 
− ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 
− 6 MESES NA ÁREA DE ATUAÇÃO 
− CURSO NA ÁREA 

20  ENGENHEIRO (CIVIL)  Cadastro 
Reserva  

40  3.124,82 

− SUPERIOR COMPLETO EM ENGENHARIA 
CIVIL 

− 6 MESES NA ÁREA DE ATUAÇÃO APÓS 
REGISTRO NO CREA 

− REGISTRO NO CREA

21  ENGENHEIRO AGRÔNOMO  Cadastro 
Reserva  

40  3.124,82 

− SUPERIOR COMPLETO EM ENGENHARIA 
AGRONOMICA  

− 6 MESES NA ÁREA DE ATUAÇÃO APÓS 
REGISTRO NO CREA 

− REGISTRO NO CREA

22 
ENGENHEIRO DE 
SEGURANÇA DO TRABALHO 

Cadastro 
Reserva  

20  2.834,30 

− SUPERIOR COMPLETO EM ENGENHARIA E 
ESPECIALIZAÇAO EM ENGENHARIA DE 
SEGURANÇA DO TRABALHO 

− 6 MESES NA ÁREA DE ATUAÇÃO APÓS 
REGISTRO NO CREA 

− REGISTRO NO CREA 
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TABELA 001 

COD  Emprego  Vagas 
Carga Horária 

Semanal 
Salário Base 

R$ 
Requisitos 

23  FISCAL DE POSTURAS   Cadastro 
Reserva 

40  1.363,34  − ENSINO MÉDIO COMPLETO 
− 6 MESES NA ÁREA DE FISCALIZAÇAO  

24  FONOAUDIÓLOGO   Cadastro 
Reserva 

20  2.014,30 

− SUPERIOR COMPLETO EM 
FONOAUDIOLOGIA 

− 6 MESES NA ÁREA DE ATUAÇÃO APÓS 
REGISTRO NO CRFA 

− REGISTRO NO CRFA

25  FUNILEIRO PINTOR   Cadastro 
Reserva 

40  1.298,43 
− ENSINO MÉDIO COMPLETO  
− 6 MESES NA ÁREA DE ATUAÇÃO  
− CURSO NA ÁREA 

26  GUARDA  5  40  1.068,21 
− ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 
− 6 MESES NA ÁREA DE 

VIGILÂNCIA/SEGURANÇA  

27  LAVADOR LUBRIFICADOR   Cadastro 
Reserva 

40  836,98  − ENSINO FUNDAMENTAL ‐ CICLO I (5º ANO)
− 6 MESES NA ÁREA DE ATUAÇÃO 

28  MARCENEIRO  1  40  922,76 
− ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 
− 6 MESES NA ÁREA DE ATUAÇÃO  
− CURSO NA ÁREA 

29  MECÂNICO   Cadastro 
Reserva 

40  1.068,21 
− ENSINO MÉDIO COMPLETO 
− 6 MESES NA ÁREA DE ATUAÇÃO 
− CURSO NA ÁREA 

30  MECÂNICO HIDRÁULICO   Cadastro 
Reserva 

40  1.503,09 
− ENSINO MÉDIO COMPLETO 
− 6 MESES NA ÁREA DE ATUAÇÃO 
− CURSO NA ÁREA 

31 
MÉDICO AMBULATORIAL ‐ 
CLÍNICO GERAL  1  20  5.344,48 

− SUPERIOR COMPLETO EM MEDICINA 
− 6 MESES NA ÁREA DE ATUAÇÃO APÓS 

REGISTRO NO CRM  
− REGISTRO NO CRM E TÍTULO DE 

ESPECIALIZAÇÃO 

32  MEIO OFICIAL  1  40  797,13  − ENSINO FUNDAMENTAL ‐ CICLO I (5º ANO) 

33  MOTORISTA ESPECIALIZADO  5  40  1.236,60 
− ENSINO MÉDIO COMPLETO 
− 6 MESES NA ÁREA DE ATUAÇÃO 
− POSSUIR CNH PROFISSIONAL 

34  OPERADOR DE MÁQUINAS  2  40  1.236,60 
− ENSINO MÉDIO COMPLETO 
− 6 MESES NA ÁREA DE ATUAÇÃO 
− POSSUIR CNH PROFISSIONAL 

35 
PEDREIRO DE OBRAS 
ESPECIAIS  1  40  922,76 

− ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 
− 6 MESES NA ÁREA DE ATUAÇÃO 
− CURSO NA ÁREA 
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TABELA 001 

COD  Emprego  Vagas 
Carga Horária 

Semanal 
Salário Base 

R$ 
Requisitos 

36  PINTOR  1  40  878,83 
− ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 
− 6 MESES NA ÁREA DE ATUAÇÃO 
− CURSO NA ÁREA 

37  SERRALHEIRO  1  40  922,76 
− ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 
− 6 MESES NA ÁREA DE ATUAÇÃO 
− CURSO NA ÁREA 

38  SERVENTE DE OBRAS  3  40  759,16  − ENSINO FUNDAMENTAL ‐ CICLO I (5º ANO) 

39  TÉCNICO DE NUTRIÇÃO  1  40  1.363,34 

− ENSINO MÉDIO COMPLETO 
− 6 MESES NA ÁREA DE ATUAÇÃO APÓS 

REGISTRO NO CRN 
− TÉCNICO EM NUTRIÇÃO 
− REGISTRO NO CRN 

40 
TÉCNICO DE SEGURANÇA 
DO TRABALHO 

 Cadastro 
Reserva 

40  1.503,09 

− ENSINO MÉDIO COMPLETO 
− 6 MESES NA ÁREA DE ATUAÇÃO APÓS 

REGISTRO PROFISSIONAL NO M. T. E. 
− CURSO TÉCNICO EM SEGURANÇA DO 

TRABALHO.  
− REGISTRO PROFISSIONAL NO M. T. E. 

41  TELEFONISTA   Cadastro 
Reserva 

30  1.121,62  − ENSINO MÉDIO COMPLETO 
− CURSO NA ÁREA 

42  TESOUREIRO   Cadastro 
Reserva 

40  3.124,82 

− SUPERIOR COMPLETO EM CIÊNCIAS 
CONTÁBEIS OU ECONOMIA 

− 6 MESES NA ÁREA DE ATUAÇÃO APÓS 
REGISTRO NO CONSELHO DE CLASSE 

− REGISTRO NO CONSELHO DE CLASSE 

43  TOPÓGRAFO   Cadastro 
Reserva 

40  1.740,02 

− ENSINO MÉDIO COMPLETO 
− 6 MESES NA ÁREA DE ATUAÇÃO 
− CURSO TÉCNICO EM 

AGRIMENSURA/TOPOGRAFIA 

3. Os candidatos aprovados e admitidos estarão sujeitos ao Regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e demais normas 
aplicáveis ao servidor público municipal, percebendo os salários conforme Tabela 001 deste Capítulo. 

4. A carga horária de trabalho mencionada no quadro anterior será cumprida de acordo com as necessidades e conveniências da 
Prefeitura de Pindamonhangaba. 

I I   ‐  DOS  PORTADORES  DE  NECESSIDADES  ESPECIAIS  (PNE)  

1. Serão reservados 5% (cinco por cento) do total de vagas para os portadores de necessidades especiais de acordo com o artigo 
37, inciso VIII da Constituição Federal e Decreto 3.298, de 20 de dezembro de 1999. 

2. Consideram‐se pessoas portadoras de necessidades especiais aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no artigo 
4º do Decreto 3.298/99, com as alterações introduzidas pelo artigo 70 do Decreto 5.296/2004. 

3. À pessoa portadora de necessidades especiais é assegurado o direito de  se  inscrever neste Concurso Público, desde que as 
atribuições do emprego pretendido sejam compatíveis com a deficiência de que é portadora.  

4. O candidato portador de necessidades especiais deverá declarar essa condição no ato da inscrição, especificando a deficiência 
da qual é portador, em consonância com o item 3 deste Capítulo. 
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5. Os  candidatos  portadores  de  necessidades  especiais  participarão  do  Concurso  em  igualdade  de  condições  com  os  demais 
candidatos no que se refere a conteúdo das provas, avaliação e critérios de aprovação, dia, horário e  local de realização das 
provas. 

6. O  candidato  portador  de  necessidades  especiais  que  precisar  de  condições  específicas  para  a  realização  da  Prova Objetiva 
deverá indicar as necessidades, por ocasião da inscrição. 

7. O  candidato  portador  de  necessidades  especiais  deverá  obrigatoriamente  postar,  dentro  do  período  de  inscrições,  laudo 
médico original atestando o  tipo e o grau ou nível de sua deficiência com expressa  referência ao Código correspondente da 
Classificação  Internacional  de  Doenças  –  CID,  via  SEDEX  ou  correspondência  registrada  –  AR,  à  Empresa  CKM  Serviços, 
localizada à Rua Benedito Dias, 97 – Nova Aldeinha, Barueri, SP, CEP 06440‐145. 

8. O candidato portador de necessidades especiais, se classificado no Concurso,  figurará em duas  listagens: a primeira,  lista de 
classificação geral dos candidatos ao emprego de  sua opção e a  segunda, composta  somente por candidatos portadores de 
necessidades especiais separados por emprego. 

9. O candidato portador de necessidades especiais, quando convocado, será avaliado por médico designado pela Prefeitura de 
Pindamonhangaba sob o ponto de vista do seu enquadramento legal.  
9.1 No  caso  do  não  enquadramento  como  pessoa  portadora  de  necessidades  especiais,  o  candidato  passará  a  constar 

somente da lista geral de candidatos. Nesse caso, o candidato será informado que não consta mais da lista reservada às 
pessoas com necessidades especiais. 

10. A  não  observância  do  disposto  nos  subitens  anteriores  acarretará  a  perda  do  direito  ao  pleito  das  vagas  reservadas  aos 
candidatos em tais condições. 

11. Verificada a incompatibilidade entre a deficiência e as atribuições do emprego postulado, o candidato será desclassificado. 
12. Após  a  admissão  do  candidato  portador  de  necessidades  especiais,  a  deficiência  não  poderá  ser  arguida  para  justificar  a 

concessão de readaptação do emprego. 

I II   ‐  DAS   INSCRIÇÕES  

1. As  inscrições deverão ser efetuadas pela  internet no endereço www.pindamonhangaba.sp.gov.br ou www.makiyama.com.br 
no período e horário definidos no ANEXO I deste Edital. 

1.1 Não será permitida inscrição pelos correios, fac‐símile, condicional ou fora do prazo estabelecido. 

2.  O  candidato  deverá  possuir  e  comprovar,  até  a  data  da  convocação,  os  requisitos  exigidos  para  o  emprego  pretendido, 
conforme Tabela 001 do Capítulo I. 

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

4. O candidato deverá comprovar o enquadramento nas exigências contidas no Capítulo 13. 

5. O valor correspondente à taxa de inscrição será de: 

 

ESCOLARIDADE EXIGIDA  VALOR (R$) 

ENSINO FUNDAMENTAL  10,00 

ENSINO MÉDIO E TÉCNICO  15,00 

ENSINO SUPERIOR  25,00 

 

6. Para inscrever‐se pela internet, o candidato deverá: 

6.1 Acessar o site www.pindamonhangaba.sp.gov.br ou www.makiyama.com.br durante o período de inscrição, através do 
“link” correlato ao Concurso Público da Prefeitura de Pindamonhangaba; 

6.2 Ler e estar de acordo com o edital; 

6.3 Preencher total e corretamente a ficha de inscrição; 

6.4 Imprimir o comprovante de inscrição; 

6.5 Imprimir o boleto bancário; 

6.6 Efetuar o pagamento do boleto bancário, em qualquer agência da rede bancária, observado o valor descrito no item 5 
deste Capítulo, até a data limite expressa no Anexo I do presente edital. 

6.6.1 Para o pagamento da taxa de inscrição somente poderá ser utilizado o boleto bancário gerado na inscrição até a 
data limite expressa no Anexo I do presente edital. Atenção para o horário bancário. 

6.6.2 O pagamento por agendamento somente será aceito se comprovada a sua efetivação até a data  limite expressa 
no Anexo I do presente edital. A inscrição que não atenda a todos os requisitos fixados será cancelada, a qualquer 
tempo. 

6.7 Às 23h 59min do último dia de inscrição (horário de Brasília), constante no Anexo I deste edital, a ficha de inscrição não 
será mais disponibilizada. 

6.8  A CKM Serviços e a Prefeitura de Pindamonhangaba não se responsabilizam por inscrições não efetivadas por motivos 
de queda na transmissão de dados ocasionadas por instabilidades, sinal fraco, dificuldades de acesso, ausência de sinal 
causadas por problemas na rede de computadores/internet. 
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6.9 O  candidato  que  tiver  dificuldade  em  realizar  a  sua  inscrição  pela  internet  por  qualquer  motivo  deverá  registrar 
imediatamente uma ocorrência através do e‐mail: atendimento@makiyama.com.br para análise. 

6.10 O candidato que não registrar a ocorrência na data e horário em que ocorreu o fato, não terá seu pedido avaliado. 

7. O candidato será responsável por qualquer erro e/ou omissão, bem como pelas informações prestadas na ficha de inscrição. 

8. O candidato que fizer qualquer declaração falsa, inexata ou, ainda, que não possa satisfazer todas as condições estabelecidas 
neste Edital, terá sua inscrição cancelada e, em consequência, anulados todos os atos dela decorrentes, mesmo que aprovado 
nas provas e que o fato seja constatado posteriormente. 

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

10. No ato de inscrição, não serão solicitados os documentos comprobatórios do estabelecido no Capítulo XIII, sendo obrigatória a 
sua comprovação quando da convocação. 

11. A empresa CKM Serviços e a Prefeitura de Pindamonhangaba não farão em nenhuma hipótese a devolução da taxa paga pelo 
candidato.  

12. O candidato que efetuar mais de uma vez o pagamento do mesmo boleto não terá o valor pago a mais devolvido.  

IV  –  DAS  PROVAS  E  JULGAMENTO    

1. A  aplicação  e  correção das provas  ficarão  sob  responsabilidade da empresa CKM  Serviços,  segundo os  critérios definidos 
neste edital. 

2. AS PROVAS, RESPECTIVAS ETAPAS E CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO SÃO AS CONSTANTES DO QUADRO A SEGUIR: 

EMPREGOS  ETAPAS  CONDIÇÕES PARA HABILITAÇÃO 

ADVOGADO 

ARQUITETO 

ASSESSOR DE SERVIÇO TÉCNICO 

BIÓLOGO 

CONTADOR 

COORDENADOR DE OBRAS E SERVIÇOS 

ENGENHEIRO (CIVIL) 

ENGENHEIRO AGRÔNOMO 

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO 
TRABALHO 

FONOAUDIÓLOGO 

MÉDICO AMBULATORIAL ‐ CLÍNICO 
GERAL 

TESOUREIRO 

AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR  

ALMOXARIFE 

AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL 

DESENHISTA 

FISCAL DE POSTURAS 

TÉCNICO DE NUTRIÇÃO 

TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 

TOPÓGRAFO 

Prova Objetiva 

Tipo: Classificatória e 
Eliminatória 

 

Estarão habilitados os candidatos que obtiverem nota igual ou 
maior  que  50  na  Prova  Objetiva.  Os  demais  serão 
desclassificados do Concurso Público. 

Nota final = Nota da Prova Objetiva 

EMPREGOS  ETAPAS  CONDIÇÕES PARA HABILITAÇÃO 

AGENTE DE SEGURANÇA 

AGENTE DE TRÂNSITO (FEMININO) 

AGENTE DE TRÂNSITO (MASCULINO) 

GUARDA  

 

Etapa 001: Prova 
Objetiva 

Tipo: Classificatória e 
Eliminatória 

Estarão habilitados na Etapa 001 e participarão da Etapa 002 
os candidatos que obtiverem nota  igual ou maior que 50 na 
Prova  Objetiva  e  estiverem  entre  os  100  (cem)  primeiros 
classificados.  Os  demais  serão  desclassificados  do  Concurso 
Público. 

Caso ocorra empate de nota na classificação de nº 100 serão 
aplicados os critérios de desempate constantes neste edital. 

Etapa 002: Avaliação 
Física 

Tipo: Eliminatória 

Estarão habilitados na Etapa 002 os candidatos que obtiverem 
na  Prova  de  Aptidão  Física  o  conceito  APTO  em  todos  os 
exercícios  avaliados.  Os  demais  serão  desclassificados  do 
Concurso Público. 

       PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2012 

EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES 

8 

Etapa 003: Avaliação 
Psicológica 

Tipo: Eliminatória 

Estarão habilitados na Etapa 003 os candidatos que obtiverem 
na  Avaliação  Psicológica  o  conceito  APTO. Os  demais  serão 
desclassificados do Concurso Público. 

Nota Final = Nota da Prova Objetiva 

EMPREGOS  ETAPAS  CONDIÇÕES PARA HABILITAÇÃO 

MOTORISTA ESPECIALIZADO 

 

Etapa 001: Prova 
Objetiva 

Tipo: Classificatória e 
Eliminatória 

Estarão habilitados na Etapa 001 e participarão da Etapa 002 
os candidatos que obtiverem nota  igual ou maior que 50 na 
Prova  Objetiva  e  estiverem  entre  os  80  (oitenta)  primeiros 
classificados.  Os  demais  serão  desclassificados  do  Concurso 
Público. 

Caso ocorra empate de nota na  classificação de nº 80  serão 
aplicados os critérios de desempate constantes neste edital. 

Etapa 002: Prova 
Prática  

Tipo: Classificatória e 
Eliminatória 

Estarão habilitados na Etapa 002 os candidatos que obtiverem 
na Prova Prática nota maior ou igual a 50.  

Os demais serão desclassificados do Concurso Público. 

Nota  Final  =  (Nota  da  Prova  Objetiva  +  Nota  da  Prova 
Prática)/2 

EMPREGOS  ETAPAS  CONDIÇÕES PARA HABILITAÇÃO 

ARMADOR 

BORRACHEIRO 

COVEIRO 

ELETRICISTA ESPECIALIZADO 

ENCANADOR 

FUNILEIRO PINTOR 

LAVADOR LUBRIFICADOR 

MARCENEIRO 

MECÂNICO 

MECÂNICO HIDRÁULICO 

MEIO OFICIAL 

MESTRE DE OBRAS E SERVIÇOS 

OPERADOR DE MÁQUINAS 

PEDREIRO DE OBRAS ESPECIAIS 

PINTOR 

SERRALHEIRO 

SERVENTE DE OBRAS 

TELEFONISTA 

Etapa 001: Prova 
Objetiva 

Tipo: Classificatória e 
Eliminatória 

Estarão habilitados na Etapa 001 e participarão da Etapa 002 
os candidatos que obtiverem nota  igual ou maior que 50 na 
Prova  Objetiva  e  estiverem  entre  os  30  (trinta)  primeiros 
classificados.  Os  demais  serão  desclassificados  do  Concurso 
Público. 

Caso ocorra empate de nota na  classificação de nº 30  serão 
aplicados os critérios de desempate constantes neste edital. 

Etapa 002: Prova 
Prática  

Tipo: Classificatória e 
Eliminatória 

Estarão habilitados na Etapa 002 os candidatos que obtiverem 
na Prova Prática nota maior ou igual a 50.  

Os demais serão desclassificados do Concurso Público. 

Nota  Final  =  (Nota  da  Prova  Objetiva  +  Nota  da  Prova 
Prática)/2 

3. Em hipótese alguma, haverá vistas, revisão ou fornecimento de cópia de Provas Objetiva, Prática, Aptidão Física ou Psicológica. 

V   ‐  DAS  PROVAS  E  PONTUAÇÕES   ‐  PROVA  OBJETIVA  

1. A  Prova  Objetiva  será  composta  de  questões  de múltipla  escolha,  com  05  (cinco)  alternativas  cada  uma,  que  seguirão  o 
conteúdo programático apresentado no Anexo II deste Edital. 

2. Todas  as  provas  para  todos  os  empregos  constarão  de  10  (dez)  questões  de  Língua  Portuguesa,  05  (cinco)  questões  de 
Matemática, 05  (cinco) questões de Conhecimentos Gerais/Atualidades e 30  (trinta) questões de Conhecimentos Específicos, 
seguindo o nível de cada emprego. 

3. A prova objetiva  tem no quadro abaixo definido as disciplinas,  itens, valoração e nota  final que a compõem e se aplica para 
todos os empregos. 

Disciplinas   Itens  Valor unitário dos itens  Total 

Língua Portuguesa  10  2,00  20 

Matemática  5  2,00  10 

Conhecimentos Gerais/Atualidades  5  2,00  10 

Conhecimentos Específicos  30  2,00  60 
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Etapa 003: Avaliação 
Psicológica 

Tipo: Eliminatória 

Estarão habilitados na Etapa 003 os candidatos que obtiverem 
na  Avaliação  Psicológica  o  conceito  APTO. Os  demais  serão 
desclassificados do Concurso Público. 

Nota Final = Nota da Prova Objetiva 

EMPREGOS  ETAPAS  CONDIÇÕES PARA HABILITAÇÃO 

MOTORISTA ESPECIALIZADO 

 

Etapa 001: Prova 
Objetiva 

Tipo: Classificatória e 
Eliminatória 

Estarão habilitados na Etapa 001 e participarão da Etapa 002 
os candidatos que obtiverem nota  igual ou maior que 50 na 
Prova  Objetiva  e  estiverem  entre  os  80  (oitenta)  primeiros 
classificados.  Os  demais  serão  desclassificados  do  Concurso 
Público. 

Caso ocorra empate de nota na  classificação de nº 80  serão 
aplicados os critérios de desempate constantes neste edital. 

Etapa 002: Prova 
Prática  

Tipo: Classificatória e 
Eliminatória 

Estarão habilitados na Etapa 002 os candidatos que obtiverem 
na Prova Prática nota maior ou igual a 50.  

Os demais serão desclassificados do Concurso Público. 

Nota  Final  =  (Nota  da  Prova  Objetiva  +  Nota  da  Prova 
Prática)/2 

EMPREGOS  ETAPAS  CONDIÇÕES PARA HABILITAÇÃO 

ARMADOR 

BORRACHEIRO 

COVEIRO 

ELETRICISTA ESPECIALIZADO 

ENCANADOR 

FUNILEIRO PINTOR 

LAVADOR LUBRIFICADOR 

MARCENEIRO 

MECÂNICO 

MECÂNICO HIDRÁULICO 

MEIO OFICIAL 

MESTRE DE OBRAS E SERVIÇOS 

OPERADOR DE MÁQUINAS 

PEDREIRO DE OBRAS ESPECIAIS 

PINTOR 

SERRALHEIRO 

SERVENTE DE OBRAS 

TELEFONISTA 

Etapa 001: Prova 
Objetiva 

Tipo: Classificatória e 
Eliminatória 

Estarão habilitados na Etapa 001 e participarão da Etapa 002 
os candidatos que obtiverem nota  igual ou maior que 50 na 
Prova  Objetiva  e  estiverem  entre  os  30  (trinta)  primeiros 
classificados.  Os  demais  serão  desclassificados  do  Concurso 
Público. 

Caso ocorra empate de nota na  classificação de nº 30  serão 
aplicados os critérios de desempate constantes neste edital. 

Etapa 002: Prova 
Prática  

Tipo: Classificatória e 
Eliminatória 

Estarão habilitados na Etapa 002 os candidatos que obtiverem 
na Prova Prática nota maior ou igual a 50.  

Os demais serão desclassificados do Concurso Público. 

Nota  Final  =  (Nota  da  Prova  Objetiva  +  Nota  da  Prova 
Prática)/2 

3. Em hipótese alguma, haverá vistas, revisão ou fornecimento de cópia de Provas Objetiva, Prática, Aptidão Física ou Psicológica. 

V   ‐  DAS  PROVAS  E  PONTUAÇÕES   ‐  PROVA  OBJETIVA  

1. A  Prova  Objetiva  será  composta  de  questões  de múltipla  escolha,  com  05  (cinco)  alternativas  cada  uma,  que  seguirão  o 
conteúdo programático apresentado no Anexo II deste Edital. 

2. Todas  as  provas  para  todos  os  empregos  constarão  de  10  (dez)  questões  de  Língua  Portuguesa,  05  (cinco)  questões  de 
Matemática, 05  (cinco) questões de Conhecimentos Gerais/Atualidades e 30  (trinta) questões de Conhecimentos Específicos, 
seguindo o nível de cada emprego. 

3. A prova objetiva  tem no quadro abaixo definido as disciplinas,  itens, valoração e nota  final que a compõem e se aplica para 
todos os empregos. 

Disciplinas   Itens  Valor unitário dos itens  Total 

Língua Portuguesa  10  2,00  20 

Matemática  5  2,00  10 

Conhecimentos Gerais/Atualidades  5  2,00  10 

Conhecimentos Específicos  30  2,00  60 

       PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2012 

EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES 

9 

Nota máxima da Prova Objetiva  100 pontos 

4. A prova Objetiva terá duração de 3 horas. 

 

 

VI   ‐  DA  PRESTAÇÃO  DA  PROVA  OBJETIVA  PARA  TODOS  OS  EMPREGOS  

1. As Provas serão realizadas na cidade de Pindamonhangaba, com data prevista para 13/05/2012. 

2. Caso haja impossibilidade de aplicação na cidade de Pindamonhangaba, a empresa CKM Serviços poderá aplicar as provas em 
municípios vizinhos. 

3. A  confirmação  da  data  e  as  informações  sobre  horário  e  local  para  a  realização  da  prova  objetiva  serão  divulgadas 
oportunamente por meio de Edital de Convocação, no Jornal Tribuna do Norte e nos sites www.pindamonhangaba.sp.gov.br e 
www.makiyama.com.br. 

4. Só será permitida a participação na prova na respectiva data, horário e no local constante no Edital de Convocação. 

5. A empresa CKM Serviços encaminhará um e‐mail de Convocação para os candidatos que cadastrarem o e‐mail na  ficha de 
inscrição. 

5.1 Esta Convocação não tem caráter oficial, pois é meramente informativa, devendo o candidato acompanhar pelo Jornal 
Tribuna do Norte  e pelo  site www.pindamonhangaba.sp.gov.br  e www.makiyama.com.br  a publicação do  respectivo 
Edital de Convocação. 

5.2 A empresa CKM Serviços não se responsabiliza por e‐mail não recebido, bloqueado por sistema AntiSpam ou incorreto. 

6. Eventualmente, se por qualquer motivo, o nome do candidato não constar do Edital de Convocação, mas for apresentado o 
respectivo  comprovante  de  pagamento,  efetuado  nos moldes  e  prazos  previstos  neste  Edital,  o mesmo  poderá  participar 
deste Concurso Público, devendo preencher formulário específico. 

6.1 A inclusão de que trata este item 6 será realizada de forma condicional, sujeita a posterior verificação da regularidade da 
referida inscrição. 

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

7. O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova, com antecedência mínima de 1(uma) hora, munido de: 

7.1 caneta de tinta azul ou preta, lápis preto n.º 2 e borracha macia; 

7.2 original de um dos seguintes documentos de  identificação com  foto  (dentro do prazo de validade, conforme o caso): 
Cédula de  Identidade  (RG) ou Carteira de Órgão ou Conselho de Classe ou Carteira de Trabalho e Previdência Social 
(CTPS) ou Certificado Militar ou Carteira Nacional de Habilitação expedida nos  termos da Lei Federal n.º 9.503/97 ou 
Passaporte. 

8. O portão de acesso ao local de prova será fechado no horário determinado no Edital de Convocação.  

9. Somente  será  admitido  na  sala  de  prova  o  candidato  que  apresentar  um  dos  documentos discriminados  no  item  7  deste 
capítulo, desde que permita, com clareza, a sua identificação. 

10. Não será aceito protocolo ou cópia dos documentos citados, ainda que autenticada, ou qualquer outro documento diferente 
dos anteriormente definidos, inclusive carteira funcional de ordem pública ou privada. 

11. Não  será admitido na  sala de prova o  candidato que  se apresentar  após o horário estabelecido no  Edital de Convocação, 
porém a Comissão Organizadora do Concurso, em comum acordo com a Coordenação do Concurso Público, poderá tomar a 
decisão de ajustar/alterar o horário de início da Prova em função de intempérie da natureza, tumultos ou problemas causados 
por  tráfego ou quaisquer eventos de  força maior que possam eventualmente causar  transtornos a  todos os candidatos no 
momento de abertura dos portões. 

12.  Não  haverá  segunda  chamada,  seja  qual  for  o motivo  alegado  para  justificar  o  atraso  ou  a  ausência  do  candidato,  nem 
aplicação da prova fora do local, data e horários pré‐estabelecidos. 

13. Será eliminado do Concurso Público o candidato que, durante a realização da prova, for surpreendido comunicando‐se com 
outro candidato ou com terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro meio. 

14. Durante a prova, não serão permitidas consultas de qualquer espécie, bem como utilização de máquina calculadora, agenda 
eletrônica,  telefone celular ou  similares, ou qualquer material que não seja o estritamente necessário para a  realização da 
prova. 

14.1 Todo aparelho eletrônico que estiver em posse do candidato deverá permanecer desligado, não sendo permitido nenhum 
tipo de aviso sonoro no local de aplicação das provas. 

15. O  candidato  somente poderá  retirar‐se do  local de  aplicação da prova depois de  transcorrida 01  (uma) hora  e 30  (trinta) 
minutos do início da prova. 

16. O candidato que finalizar a prova antes do tempo definido no item 15 deste Capítulo terá sua prova anulada caso: 

16.1 Não se mantenha em silêncio; 
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16.2 Recuse‐se a permanecer na sala até o término do tempo estipulado; 

16.3 Provoque tumulto dentro da sala. 

17. O candidato não poderá ausentar‐se da sala de prova sem o acompanhamento de um fiscal. 

18. O candidato que, eventualmente, necessitar alterar algum dado, ou  fazer alguma  reclamação ou sugestão deverá efetuá‐lo 
através de e‐mail atendimento@makiyama.com.br até a data da publicação do gabarito preliminar. 

19. Não haverá prorrogação do tempo previsto para a aplicação da prova em virtude de afastamento, por qualquer motivo, de 
candidato da sala de prova. 

20. Em caso de necessidade de amamentação durante a prova, a candidata deverá: 

20.1 Informar a Coordenação do Concurso Público com no mínimo 05 dias úteis de antecedência através de uma solicitação 
por escrito para atendimento@makiyama.com.br a necessidade de amamentar durante o período de prova; 

20.2 Providenciar um acompanhante para o bebê; 

20.3 Informar na solicitação citada neste item o nome e RG do acompanhante do bebê; 

20.4 No momento da amamentação, a candidata será acompanhada por um fiscal; 

20.5 Não haverá compensação do tempo de amamentação em relação à duração da prova da candidata. 

20.6 Não  será estipulado um  tempo mínimo de amamentação e nem o número de amamentações durante o período de 
prova, a frequência e o tempo necessário são de inteira responsabilidade da candidata. 

20.7 Excetuada a situação prevista no item 20 deste capítulo, não será permitida a permanência de qualquer acompanhante 
nas dependências do  local de realização da prova, podendo ocasionar  inclusive a não participação do candidato no 
Concurso Público. 

21. Em hipótese alguma, haverá vistas ou revisão da prova objetiva e ou da folha definitiva de respostas. 

22. No ato da realização da Prova Objetiva, o candidato receberá o Caderno de Questões e a Folha Definitiva de Respostas. 

22.1 O candidato deverá  transcrever as respostas para a Folha Definitiva de Respostas, com caneta de  tinta azul ou preta, 
bem como assinar no campo apropriado. 

22.2 A Folha Definitiva de Respostas, cujo preenchimento é de responsabilidade do candidato, é o único documento válido 
para a correção e deverá ser entregue no final ao fiscal de sala, juntamente com o Caderno de Questões. 

22.3 O caderno de questões será disponibilizado no site www.makiyama.com.br durante o período aberto a  recursos para 
consulta, mediante o número de inscrição e CPF do candidato. 

22.4 Após a  finalização do período de  recurso o  caderno de questões  será  retirado do  site www.makiyama.com.br e não 
serão fornecidas cópias do caderno de questões. 

22.5 Não será computada questão com emenda ou rasura, ainda que legível, nem questão não respondida ou que contenha 
mais de uma resposta, mesmo que uma delas esteja correta, na Folha Definitiva de Respostas. 

22.6 Na  Folha Definitiva  de  Respostas  não  deverá  ser  feita  nenhuma marca  fora  do  campo  reservado  às  respostas  ou  à 
assinatura, pois qualquer marca poderá ser lida pelas leitoras ópticas, prejudicando o desempenho do candidato. 

22.7 Em hipótese alguma haverá substituição da Folha Definitiva de Respostas por erro do candidato. 

23. A pontuação relativa à(s) questão (ões) eventualmente anulada(s) será atribuída a todos os candidatos presentes à prova. 

24. Em hipótese de haver publicação de alternativa errada no gabarito a banca se reserva o direito de proceder à retificação do 
gabarito, além de publicar a justificativa.  

 

VII  –  DA  PROVA  DE  APTIDÃO  FÍSICA  PARA  OS  EMPREGOS  DE:  AGENTE  DE  SEGURANÇA,  AGENTE  DE  TRÂNSITO  
(FEMININO  E  MASCULINO)  E  GUARDA  

1. A Avaliação de Aptidão Física objetiva avaliar a condição física do candidato para o exercício das atribuições do emprego. 
2. O candidato convocado para a Avaliação de Aptidão Física deverá apresentar Atestado Médico, emitido preferencialmente 

por um cardiologista ou especialista em medicina esportiva, datado de no máximo 45  (quarenta e cinco) dias anteriores à 
data da convocação para a Avaliação de Aptidão Física.  

3. Independente do atestado do item 2, no dia e local da Avaliação de Aptidão Física, o candidato convocado será submetido a 
uma  avaliação  clínica,  abrangendo  dados  vitais  –  pressão  arterial,  pulso,  temperatura,  ausculta  cardíaca  e  pulmonar  e 
inspeção de extremidades e tronco. Caso apresente alteração de saúde que contraindique a realização da prova, não poderá 
realizá‐la, estando desclassificado da prova. 

4. O candidato deverá apresentar‐se com roupa apropriada para a prática desportiva e calçar tênis. 
5. A preparação e o aquecimento para a avaliação  são de  responsabilidade do próprio candidato, não podendo  interferir no 

andamento do concurso. 
6. Em razão de condições climáticas, a critério da banca examinadora, a Avaliação de Aptidão Física poderá ser cancelada ou 

interrompida, acarretando aos candidatos que ainda não a realizaram, o adiamento para nova data, estipulada e divulgada. 
7. Os  candidatos  serão  convocados  por  meio  de  Edital  publicado  no  Jornal  Tribuna  do  Norte  e  nos  sites 

www.pindamonhangaba.sp.gov.br e www.makiyama.com.br. 
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8. Cada um dos testes que compõem a Avaliação da Aptidão Física é eliminatório; o candidato receberá parecer apto ou inapto.  
9. O candidato que não atingir a marca mínima exigida em cada um deles, não participará dos subsequentes. O candidato não 

habilitado, ou seja, inapto, será desclassificado da prova. 
10. Não haverá  repetição na execução dos  testes, exceto nos casos em que a banca examinadora concluir pela ocorrência de 

fatores de ordem técnica, não provocados pelo candidato, que tenham prejudicado o seu desempenho. 
11. O  candidato  que  não  comparecer,  por  qualquer  motivo,  no  dia  e  horário  marcados,  será  considerado  desistente  e 

automaticamente desclassificado da prova. 
12. A Avaliação  de Aptidão  Física  consistirá  de  3  (três)  testes  para  o  sexo masculino  e  3  (três)  testes  para  o  sexo  feminino, 

conforme descrição a seguir: 
a) TESTE DE FLEXO ‐ EXTENSÃO DE COTOVELOS EM SUSPENSÃO NA BARRA FIXA (para sexo masculino) e TESTE DE FLEXO ‐ 

EXTENSÃO DE COTOVELOS SOBRE O SOLO EM APOIO NO BANCO (para sexo feminino). 
b) TESTE ABDOMINAL (para sexo masculino e feminino). 
c) TESTE DE CORRIDA DE 12 minutos (para sexo masculino e feminino). 

13. Segue abaixo a descrição dos testes que serão aplicados na Avaliação de Aptidão Física: 
Teste de Flexo‐Extensão de cotovelos em suspensão na barra fixa (masculino) 
13.1 Este teste consistirá em o candidato executar: 

a) Flexo ‐ extensão de cotovelos em suspensão na barra fixa; 
b) Posição inicial: braços estendidos / empunhadura (pronada ou supinada), sem apoio dos pés; 
c) Execução: Ultrapassar a barra fixa com o queixo, através da flexão dos cotovelos. Retornar à posição inicial; 
d) A execução do teste deverá ser ininterrupta, não sendo permitido o repouso ou pausa entre as repetições; 
e) Mínimo habilitatório para este teste: 3 (três) repetições. 

14. Teste de Flexo‐Extensão de cotovelos sobre o solo em apoio no banco (feminino) 
14.1 Esta prova consistirá em a candidata executar: 

a) Flexo  ‐  extensão  dos  cotovelos  em  apoio  de  frente  no  solo,  com  apoio  simultâneo  dos  joelhos  sobre  uma 
elevação de até (30cm); 

b) Posição inicial: Decúbito ventral, perpendicularmente ao banco com os joelhos apoiados sobre o mesmo, mãos 
apoiadas no solo na largura dos ombros, cotovelos estendidos; 

c) Execução: Flexão dos cotovelos até tocar o peito no solo. Retornar à posição inicial; 
d) A execução do teste deverá ser ininterrupta, não sendo permitido o repouso ou pausa entre as repetições; 
e) Mínimo habilitatório para este teste: 9 (nove) repetições. 

15. Teste Abdominal (masculino e feminino) 
15.1 Este teste consistirá em o candidato executar: 

a) Posição Inicial: Decúbito dorsal, mãos à nuca e joelhos flexionados. 
b) Execução: Encostar os cotovelos nos joelhos ou coxas. Retornar à posição inicial. 
c) A execução do teste deverá ser ininterrupta, não sendo permitido o repouso ou pausa entre as repetições. 
d) Mínimo habilitatório para este teste: 

‐ Sexo Masculino: Mínimo habilitatório para este teste: 20 (vinte) repetições. 
‐ Sexo Feminino: Mínimo habilitatório para este teste: 15 (quinze) repetições. 

16. Teste de corrida de 12 minutos (masculino e feminino) 
16.1 Este teste consistirá em o candidato realizar corrida de 12 minutos em pista de atletismo. Após os 12 minutos será dado 

um sinal e os candidatos deverão parar no lugar em que estiverem. 
16.2  O mínimo habilitatório para este teste: 

a) Sexo Masculino: será considerado aprovado, neste teste, o candidato que percorrer nos 12 minutos a distância 
de 2.000 (dois mil) metros. 

b) Sexo Feminino: será considerada aprovada, neste teste, a candidata que percorrer nos 12 minutos a distância 
de 1.800 (mil e oitocentos) metros. 

VIII  –  DA  AVALIAÇÃO  PSICOLÓGICA  PARA  OS  EMPREGOS  DE:  AGENTE  DE  SEGURANÇA,    AGENTE  DE  TRÂNSITO  
(FEMININO  E  MASCULINO)  E  GUARDA  

1. Serão convocados para a Avaliação Psicológica os candidatos APTOS na Avaliação de Aptidão Física, conforme estabelecido no 
CAPÍTULO IV DAS PROVAS E JULGAMENTO. 

2. Os candidatos serão convocados por meio de Aviso no dia da prova de Aptidão Física. 
3. Objetivo da Avaliação Psicológica: Verificar, mediante o uso de  instrumentos específicos  (testes psicológicos padronizados, 

validados cientificamente para a população brasileira) competências específicas, relacionadas ao desempenho das atividades 
do emprego. 

4. Da avaliação para os EMPREGOS de Agente de Segurança, Agente de Trânsito (Feminino e Masculino), Guarda. 
4.1 Considerando‐se a natureza dos EMPREGOS, o perfil  requerido para o bom desempenho das atribuições  supõe, entre 

outros, que o candidato deverá apresentar os requisitos relacionados a: 
a. Equilíbrio  emocional  para  a  condução  de  situações  de  interação  com  situações  críticas  e  de  risco  que  envolvem 

pessoas e conflitos; 
b. Capacidade para análise e solução de problemas; 
c. Habilidade de comunicação para transmitir e ou receber informações verbais de forma clara e objetiva; 
d. Pró‐Atividade para resolução de situações no âmbito profissional que envolvem pessoas em situações de risco; 
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e. Tomada de decisão equilibrada e ponderada para resolução de conflitos; 
f. Capacidade de trabalhar sob pressão para poder administrar as situações de limite emocional ao qual será submetido 

no exercício da profissão. 
5. Para fins de análise do candidato as competências a serem avaliadas serão: Equilíbrio Emocional, Análise e Solução de 

Problemas, Comunicação, Pró‐atividade, Tomada de Decisão, Resistência a Pressão. 
6. Serão considerados APTOS os candidatos que apresentarem as competências descritas no item 4 e seus sub‐itens deste 

capítulo. 

7. Na Avaliação Psicológica, o candidato receberá parecer Apto ou Inapto. 

8. O candidato que for considerado Inapto na Avaliação Psicológica será desclassificado do Concurso. 

9. O candidato que não comparecer, por qualquer motivo, no dia e horário aprazados, será considerado desistente e 

automaticamente desclassificado do Concurso. 

10. Esta etapa tem caráter eliminatório. 

10.1 A Avaliação será realizada por profissional da área de Psicologia com registro ativo no Conselho Regional de Psicologia ‐ 

CRP. 

10.2 Caso o Candidato seja considerado INAPTO poderá solicitar entrevista devolutiva através de recurso para conhecimento de 

sua avaliação. 

IX  –  DAS  PROVAS  PRÁTICAS  PARA  OS  EMPREGOS  DE:  FUNILEIRO  PINTOR,  MECÂNICO,  MECÂNICO  
HIDRÁULICO,  MESTRE  DE  OBRAS  E  SERVIÇOS,  COORDENADOR  DE  OBRAS  E  SERVIÇOS,  MOTORISTA  
ESPECIALIZADO,  OPERADOR  DE  MÁQUINAS,  ARMADOR,  BORRACHEIRO,  COVEIRO,  ELETRICISTA  
ESPECIALIZADO,  ENCANADOR,  LAVADOR  LUBRIFICADOR,  MARCENEIRO,  MEIO  OFICIAL,  PEDREIRO  DE  OBRAS  
ESPECIAIS,  PINTOR,  SERRALHEIRO,  SERVENTE  DE  OBRAS  E  TELEFONISTA.  

1. A  Prova  Prática  será  realizada  na  cidade  de  Pindamonhangaba  e  acontecerá  em  dia,  local  e  horário  a  ser  comunicado 

oportunamente através do Edital de Convocação, por meio do Jornal Tribunal do Norte e nos sites www.makiyama.com.br e 

www.pindamonhangaba.sp.gov.br. 

2. A Convocação dos candidatos habilitados na Prova Objetiva para realização da Prova Prática será realizada mediante lista 

nominal organizada por ordem alfabética em edital próprio. 

3. O candidato que não comparecer a Prova Prática em dia e horário determinado no Edital próprio de convocação, será 

automaticamente eliminado do Concurso Público. 

4. É  responsabilidade do  candidato  acompanhar no  Jornal  Tribuna do Norte e nos  sites www.pindamonhangaba.sp.gov.br e 

www.makiyama.com.br a convocação. 

5. Recomenda‐se a presença do candidato no local da prova com antecedência de 30(trinta) minutos do horário estabelecido no 

Edital de Convocação. 

6. Não será permitido ao candidato, sob qualquer pretexto, realizar a prova em local, data e horário diferentes do estabelecido 

no Edital de Convocação. 

7. O candidato que no momento da Prova Prática optar por não realizá‐la, dentro do horário definido no Edital de Convocação, 

será automaticamente desclassificado. 

8. O candidato que abandonar a prova durante a tarefa proposta será automaticamente desclassificado. 

9. Será exigida a apresentação de um documento original de identificação oficial com foto (RG, CNH, etc.). 

10. A avaliação incidirá sobre a demonstração prática dos conhecimentos, habilidades e adequação de atitudes na execução das 

atividades relativas ao emprego. 

11. O candidato não habilitado será excluído do Concurso Público. 

12. Não será divulgado resultado parcial ou fracionado da Prova Prática. 

13. Ficará a critério do Avaliador aplicar ou não todos os itens descritos na prova prática, podendo ajustar o modelo da prova de 

acordo com a disponibilidade de equipamentos locais e situações de intempérie da natureza, desde que seja mantida a mesma 

condição para todos os candidatos. 

14. O  aplicador  poderá  parar  a  prova  a  qualquer  momento  em  que  considerar  que  o  candidato  não  está  apto  para  dar 

continuidade à prova. 

15. DESCRIÇÃO DETALHADA DAS PROVAS PRÁTICAS 

15.1.1 OBJETIVO  DA  AVALIAÇÃO  PRÁTICA:  Avaliar  a  habilidade  do  candidato  em  desempenhar  atividades  práticas  no 

exercício do emprego. 
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e. Tomada de decisão equilibrada e ponderada para resolução de conflitos; 
f. Capacidade de trabalhar sob pressão para poder administrar as situações de limite emocional ao qual será submetido 

no exercício da profissão. 
5. Para fins de análise do candidato as competências a serem avaliadas serão: Equilíbrio Emocional, Análise e Solução de 

Problemas, Comunicação, Pró‐atividade, Tomada de Decisão, Resistência a Pressão. 
6. Serão considerados APTOS os candidatos que apresentarem as competências descritas no item 4 e seus sub‐itens deste 

capítulo. 

7. Na Avaliação Psicológica, o candidato receberá parecer Apto ou Inapto. 

8. O candidato que for considerado Inapto na Avaliação Psicológica será desclassificado do Concurso. 

9. O candidato que não comparecer, por qualquer motivo, no dia e horário aprazados, será considerado desistente e 

automaticamente desclassificado do Concurso. 

10. Esta etapa tem caráter eliminatório. 

10.1 A Avaliação será realizada por profissional da área de Psicologia com registro ativo no Conselho Regional de Psicologia ‐ 

CRP. 

10.2 Caso o Candidato seja considerado INAPTO poderá solicitar entrevista devolutiva através de recurso para conhecimento de 

sua avaliação. 

IX  –  DAS  PROVAS  PRÁTICAS  PARA  OS  EMPREGOS  DE:  FUNILEIRO  PINTOR,  MECÂNICO,  MECÂNICO  
HIDRÁULICO,  MESTRE  DE  OBRAS  E  SERVIÇOS,  COORDENADOR  DE  OBRAS  E  SERVIÇOS,  MOTORISTA  
ESPECIALIZADO,  OPERADOR  DE  MÁQUINAS,  ARMADOR,  BORRACHEIRO,  COVEIRO,  ELETRICISTA  
ESPECIALIZADO,  ENCANADOR,  LAVADOR  LUBRIFICADOR,  MARCENEIRO,  MEIO  OFICIAL,  PEDREIRO  DE  OBRAS  
ESPECIAIS,  PINTOR,  SERRALHEIRO,  SERVENTE  DE  OBRAS  E  TELEFONISTA.  

1. A  Prova  Prática  será  realizada  na  cidade  de  Pindamonhangaba  e  acontecerá  em  dia,  local  e  horário  a  ser  comunicado 

oportunamente através do Edital de Convocação, por meio do Jornal Tribunal do Norte e nos sites www.makiyama.com.br e 

www.pindamonhangaba.sp.gov.br. 

2. A Convocação dos candidatos habilitados na Prova Objetiva para realização da Prova Prática será realizada mediante lista 

nominal organizada por ordem alfabética em edital próprio. 

3. O candidato que não comparecer a Prova Prática em dia e horário determinado no Edital próprio de convocação, será 

automaticamente eliminado do Concurso Público. 

4. É  responsabilidade do  candidato  acompanhar no  Jornal  Tribuna do Norte e nos  sites www.pindamonhangaba.sp.gov.br e 

www.makiyama.com.br a convocação. 

5. Recomenda‐se a presença do candidato no local da prova com antecedência de 30(trinta) minutos do horário estabelecido no 

Edital de Convocação. 

6. Não será permitido ao candidato, sob qualquer pretexto, realizar a prova em local, data e horário diferentes do estabelecido 

no Edital de Convocação. 

7. O candidato que no momento da Prova Prática optar por não realizá‐la, dentro do horário definido no Edital de Convocação, 

será automaticamente desclassificado. 

8. O candidato que abandonar a prova durante a tarefa proposta será automaticamente desclassificado. 

9. Será exigida a apresentação de um documento original de identificação oficial com foto (RG, CNH, etc.). 

10. A avaliação incidirá sobre a demonstração prática dos conhecimentos, habilidades e adequação de atitudes na execução das 

atividades relativas ao emprego. 

11. O candidato não habilitado será excluído do Concurso Público. 

12. Não será divulgado resultado parcial ou fracionado da Prova Prática. 

13. Ficará a critério do Avaliador aplicar ou não todos os itens descritos na prova prática, podendo ajustar o modelo da prova de 

acordo com a disponibilidade de equipamentos locais e situações de intempérie da natureza, desde que seja mantida a mesma 

condição para todos os candidatos. 

14. O  aplicador  poderá  parar  a  prova  a  qualquer  momento  em  que  considerar  que  o  candidato  não  está  apto  para  dar 

continuidade à prova. 

15. DESCRIÇÃO DETALHADA DAS PROVAS PRÁTICAS 

15.1.1 OBJETIVO  DA  AVALIAÇÃO  PRÁTICA:  Avaliar  a  habilidade  do  candidato  em  desempenhar  atividades  práticas  no 

exercício do emprego. 
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15.1.2 A Prova Prática será composta de uma ou mais TAREFAS PRÁTICAS FUNDAMENTADAS NA DESCRIÇÃO DO EMPREGO 

E DE SUAS PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES. 

15.1.3 Tempo Máximo de Prova: 01(uma)hora 

15.1.4 A prova poderá será realizada em grupo. 

15.1.5 CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO: 

a) Será considerado Apto o candidato que realizar de forma correta todas as tarefas propostas na prova prática e obtiver 

nota total maior ou igual a 50,00 na prova prática. 

ITENS A SEREM AVALIADOS 

DO JULGAMENTO 

INADEQUADO 
ADEQUADO 

PARCIALMENTE 
ADEQUADO 

Agilidade na execução da tarefa proposta  0  10  20 

Habilidade na execução da tarefa proposta  0  10  20 

Uso Correto das Ferramentas  

Conhecimento e Identificação das Ferramentas 
0  5  10 

Realização da(s) Tarefa(s) Proposta(s)  0  15  30 

Utilização dos Equipamentos de EPI – Respeito às Normas de Segurança  0  5  10 

Higiene do Posto ou Local da execução da tarefa  0  5  10 

NOTA MÁXIMA  100 

X   ‐  CLASSIFICAÇÃO  FINAL  

1. Os candidatos aprovados serão classificados por ordem decrescente da pontuação final. 

2. Os  candidatos  classificados  serão  enumerados  em  02  (duas)  listas  específicas,  sendo  uma  geral  (todos  os  candidatos 
aprovados), uma especial, para os portadores de necessidades especiais, que serão publicadas no Jornal Tribuna do Norte e 
nos sites www.pindamonhangaba.sp.gov.br e www.makiyama.com.br. 

XI   ‐  DOS  CRITÉRIOS  DE  DESEMPATE  

1. Em caso de  igualdade de pontuação em qualquer uma das etapas constante no Capítulo  IV – DAS PROVAS E JULGAMENTO, 
serão aplicados, sucessivamente, os seguintes critérios de desempate ao candidato: 

1.1 idade  igual ou superior a 60  (sessenta) anos, nos termos da Lei Federal nº 10.741/2003, entre si e  frente aos demais, 
sendo que será dada preferência ao de idade mais elevada; 

1.2 maior número de acertos nas questões de Conhecimentos Específicos; 

1.3 maior número de acertos nas questões de Língua Portuguesa; 

1.4 maior número de acertos nas questões de Matemática; 

1.5 maior número de acertos nas questões de Conhecimentos Gerais; 

1.6 mais idoso dentre os candidatos com idade inferior a 60(sessenta) anos. 

XII   ‐  DOS  RECURSOS  

1. O prazo para interposição de recurso será de 02 (dois) dias úteis contados da data da publicação do ato que deu origem, ou 
seja, a data da publicação do ato e o dia seguinte. 

2. Admitir‐se‐á um único recurso por candidato e de forma individualizada, contendo a(s) questão(ões) objeto de controvérsia e 
em 02 (duas) vias de igual teor (original e cópia). 

3. O  recurso deverá ser protocolado, no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura de Pindamonhangaba, situado na 
Rua Deputado Claro César, número 30, Centro, com as seguintes especificações: 

− nome do candidato; 

− número de inscrição; 

− número do documento de identidade; 

− emprego para o qual se inscreveu; 

− a fundamentação ou o embasamento, com as devidas razões do recurso; 

− a questão objeto de controvérsia, de forma individualizada. 

4. O recurso deverá estar digitado ou datilografado e assinado, não sendo aceito recurso  interposto por  fac‐símile  (fax), telex, 
internet, telegrama ou outro meio não especificado neste Edital. 
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5. Os recursos recebidos serão encaminhados à empresa CKM Serviços para análise e decisão, respeitado o prazo máximo de 30 
(trinta) dias. 

6. A  resposta  ao  recurso  interposto  será  objeto  de  publicação  no  Jornal  Tribuna  do  Norte  e  nos  site 
www.pindamonhangaba.sp.gov.br e www.makiyama.com.br. 

7. O  provimento  de  recurso  interposto  dentro  das  especificações,  poderá,  eventualmente,  alterar  a  nota/classificação  inicial 
obtida  pelo  candidato  para  uma  nota/classificação  superior  ou  inferior  ou  ainda  poderá  provocar  a  desclassificação  do 
candidato que não obtiver nota mínima exigida para habilitação. 

8. Será indeferido o recurso interposto fora da forma e dos prazos estipulados neste Edital. 

9. Não haverá, em hipótese alguma, vistas ou revisão das provas e das Folhas Definitivas de Resposta. 

XIII‐  DA  CONVOCAÇÃO  

1. O candidato admitido será regido pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e demais normas aplicadas ao servidor público 
municipal.  

2. O candidato deverá comprovar quando da convocação: 

2.1 possuir, até a data da convocação, os requisitos exigidos para o emprego pretendido; 

2.2 ter 18 (dezoito) anos completos na data da convocação;  

2.3 ser brasileiro, nato ou naturalizado, ou cidadão português a quem foi concedida  igualdade nas condições previstas no 
artigo 12, inciso II, § 1.º, da Constituição Federal de 1988; 

2.4 quando do sexo masculino, estar quite com as obrigações do Serviço Militar;  

2.5 estar em dia com as obrigações eleitorais; 

2.6 não registrar antecedentes criminais; 

2.7 não ter sido demitido ou exonerado do serviço público (federal, estadual ou municipal) em consequência de processo 
administrativo‐ disciplinar; 

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

4. Para  efeito  de  sua  admissão,  fica  o  candidato  sujeito  à  aprovação  em  exame médico  admissional  segundo  a  natureza  e 
especificidade do emprego e à apresentação, no prazo legal, dos documentos que lhe foram exigidos. 

5. As convocações para provimento das vagas serão feitas por meio de publicação no Jornal Tribuna do Norte, não podendo ser 
alegada qualquer espécie de desconhecimento. 

XIV   ‐  DAS  DISPOSIÇÕES  FINAIS  

1. A Prefeitura de Pindamonhangaba  reserva‐se o direito de proceder às admissões em número que atenda ao  interesse e às 
necessidades  do  serviço,  de  acordo  com  a  disponibilidade  orçamentária  e  os  empregos  vagos  existentes  ou  a  vagarem, 
durante o período de validade do Concurso Público.  

1.1 A aprovação e a classificação definitiva geram para o candidato apenas a expectativa de direito à admissão. 

2. A inscrição do candidato implicará estar de acordo e ter a completa ciência das normas e condições estabelecidas neste Edital 
e das normas legais pertinentes, sobre as quais não poderá alegar desconhecimento. 

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

4. O prazo de validade deste Concurso Público será de 02 (dois) anos, contado da sua homologação, podendo ser prorrogado, a 
critério da Prefeitura de Pindamonhangaba, uma única vez e por igual período.  

5. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atualizações ou retificações, enquanto não consumada a providência ou evento 
que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em Edital ou Aviso a ser publicado no Jornal Tribuna do Norte e 
no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br e www.makiyama.com.br. 

6. As informações sobre o presente Concurso Público, até a publicação da classificação final, serão prestadas pela empresa CKM 
Serviços, por meio do e‐mail: atendimento @makiyama.com.br e na Internet no site www.makiyama.com.br, sendo que após 
a competente homologação serão de responsabilidade da Prefeitura de Pindamonhangaba. 

7. Em  caso  de  alteração  de  algum  dado  cadastral  (endereço,  e‐mail,  telefone  etc),  desde  a  inscrição  até  a  publicação  da 
classificação final, o candidato deverá requerer a atualização à empresa CKM Serviços, após a homologação e durante o prazo 
de validade deste Concurso Público o candidato deverá requerer a atualização cadastral à Prefeitura de Pindamonhangaba, no 
Departamento de Recursos Humanos, durante o horário das 8 às 17 horas. 

8. A Prefeitura de Pindamonhangaba e a empresa CKM Serviços se eximem das despesas com viagens e estadas dos candidatos 
para comparecimento em quaisquer das fases deste Concurso Público. 

9. A  empresa  CKM  Serviços  não  emitirá  Declaração  de  Aprovação  em  Concurso  Público,  pois  a  própria  publicação  no  site 
www.pindamonhangaba.sp.gov.br e www.makiyama.com.br é documento hábil para fins de comprovação da aprovação. 
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10. Todas as convocações, avisos e resultados oficiais, referentes a este Concurso Público, serão publicados no Jornal Tribuna do 
Norte e nos sites www.pindamonhangaba.sp.gov.br e www.makiyama.com.br, sendo de inteira responsabilidade do candidato 
o seu acompanhamento, sobre os quais não poderá alegar desconhecimento. 

11. A Prefeitura de Pindamonhangaba e a empresa CKM Serviços não se  responsabilizam por eventuais prejuízos ao candidato 
decorrentes de: 

a) endereço não atualizado; 

b) endereço de difícil acesso; 

c) correspondência devolvida pela ECT por razões diversas de fornecimento e/ou endereço errado do candidato; 

d) correspondência recebida por terceiros. 

12. O candidato que recusar o provimento do emprego deverá manifestar sua desistência por escrito, sendo excluído tacitamente 
do Concurso Público. 

13. Os questionamentos relativos a casos omissos ou duvidosos serão julgados pela Comissão da Prefeitura de Pindamonhangaba. 

14. O Caderno de Questões será incinerado imediatamente após a aplicação da prova. 

15. Decorridos 120 (cento e vinte) dias da homologação e não caracterizando qualquer óbice, é facultada a incineração das Folhas 
Definitivas de Respostas e demais  registros escritos, mantendo‐se, porém, pelo prazo de validade do Concurso Público, os 
registros eletrônicos. 

16. Os  itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações ou acréscimos, enquanto não consumada a providência ou evento 
que lhes disserem respeito, ou até a data da convocação dos candidatos para a prova correspondente, circunstância que será 
mencionada  em  Edital  ou  aviso  a  ser  publicado  no  Jornal  Tribuna  do  Norte  e  nos  sites  www.makiyama.com.br  e 
www.pindamonhangaba.sp.gov.br. 

17. Sem prejuízo das sanções criminais cabíveis, a qualquer tempo, a Prefeitura de Pindamonhangaba poderá anular a inscrição, 
prova(s)  ou  admissão  do  candidato,  desde  que  sejam  verificadas  falsidades  de  declaração  ou  irregularidade  no  Concurso 
Público. 

18. As situações não previstas em Edital e que possam ocorrer no dia da aplicação das provas objetiva e prática e avaliação física e 
psicológica serão decididas pela Comissão Especial do Concurso em comum acordo com a Comissão Organizadora do Concurso 
no momento de sua ocorrência, preservando sempre a lisura e a imparcialidade do Concurso. 

19. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Especial do Concurso. 

Para  que  não  se  alegue  ignorância,  publica‐se  o  presente  Edital  que  será  publicado  no  Jornal  Tribuna  do  Norte  e  no  site 
www.pindamonhangaba.sp.gov.br e www.makiyama.com.br . 

 

Pindamonhangaba, 27 de março de 2012. 

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
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ANEXO   I   ‐  CRONOGRAMA  

 

PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA   27/03/2012 

PERÍODO DAS INSCRIÇÕES  27/03 a 08/04/2012 

DATA LIMITE PARA PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO  09/04/2012 

PUBLICAÇÃO DAS INSCRIÇÕES DEFERIDAS  17/04/2012 

PERÍODO ABERTO A RECURSOS  18 e 19/04/2012 

PUBLICAÇÃO DA CONVOCAÇÃO PARA A PROVA OBJETIVA 
 

20/04/2012 
LIBERAÇÃO DA ÁREA PARA IMPRESSÃO DAS CONVOCAÇÕES INDIVIDUAIS. 

ENVIO DE EMAIL DE CONVOCAÇÃO 

DATA DA PROVA OBJETIVA   13/05/2012 

PUBLICAÇÃO DO GABARITO PRELIMINAR  15/05/2012 

PERÍODO ABERTO A RECURSOS  15 e 16/05/2012 

PUBLICAÇÃO DO GABARITO OFICIAL, DA RESPOSTA DOS RECURSOS E RESULTADO PRELIMINAR   29/05/2012 

PERÍODO ABERTO A RECURSOS  29 e 30/05/2012 

PUBLICAÇÃO DO GABARITO OFICIAL, RESULTADO PRELIMINAR, CONVOCAÇÃO PARA PROVA 
PRÁTICA E PARA A PROVA DE APTIDÃO FÍSICA 

05/06/2012 

DATA DA PROVA DE APTIDÃO FÍSICA  08/06/2012 

DATA DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA  09/06/2012 

DATA DA PROVA PRÁTICA  09/06/2012 

PUBLICAÇÃO DO RESULTADO FINAL  19/06/2012 
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ANEXO II - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

AS BIBLIOGRAFIAS SUGERIDAS PODERÃO SER UTILIZADAS PELAS BANCAS REALIZA-
DORAS DAS QUESTÕES, MAS ESTE REFERENCIAL NÃO RETIRA O DIREITO DA BANCA 
DE SE EMBASAR EM ATUALIZAÇÕES, OUTROS TÍTULOS E PUBLICAÇÕES NÃO CITA-
DAS NESTA BIBLIOGRAFIA. 
ESTA BIBLIOGRAFIA TEM APENAS O CARÁTER ORIENTADOR.
As provas serão elaboradas com base nas Regras Ortográficas vigente, considerando que as 
novas regras do acordo ortográfico, serão obrigatórias no Brasil, em caráter definitivo, a partir 
de Janeiro de 2013

001 - ADVOGADO
NÍVEL: SUPERIOR COMPLETO EM DIREI-
TO

–  LÍNGUA PORTUGUESA
As questões de Língua Portuguesa têm 
por objetivo verificar a capacidade de leitu-
ra, compreensão e interpretação de texto, 
bem como, a habilidade de usar a lingua-
gem como meio para produzir, expressar e 
comunicar ideias em diferentes situações. 
Interpretação de Textos. Tipos de Comuni-
cação: Descrição, Narração e Dissertação. 
Figuras e Vícios de Linguagem. Ortografia 
Oficial. Acentuação Gráfica. Separação de 
Sílabas. Classes de Palavras: substantivo, 
adjetivo, verbo, artigo, preposição, advérbio, 
conjunção, numeral e pronomes. Pronomes: 
colocação, uso, formas pronominais de trata-
mento. Flexão Nominal e Verbal. Concordân-
cia Nominal e Verbal. Emprego de Tempos e 
Modos. Vozes do Verbo. Regência Nominal 
e Verbal. Ocorrência de Crase. Estrutura do 
Vocábulo: radicais e afixos. Formação de 
Palavras: composição e derivação. Termos 
da Oração. Tipos de Sujeito. Estrutura do 
Período: coordenação e subordinação. Sinô-
nimos, antônimos e homônimos. Confronto 
e conhecimento de frases corretas e incor-
retas. - A prova de Língua Portuguesa será 
elaborada com base na Regra Ortográfica 
vigente, considerando que as novas regras 
do acordo ortográfico, serão obrigatórias no 
Brasil, em caráter definitivo, a partir de Ja-
neiro de 2013

– MATEMÁTICA
O candidato deverá demonstrar competên-
cia para utilizar o raciocínio lógico (enten-
dimento de estrutura lógica de situações-
-problema), bem como aplicar conteúdos 
matemáticos na vida prática, com relação 
aos seguintes pontos: Números relativos 
inteiros e fracionários: operações e suas pro-
priedades (adição, subtração, multiplicação, 
divisão e potenciação). Múltiplos e divisores: 
máximo divisor comum e mínimo múltiplo 
comum. Frações ordinárias e decimais. Nú-
meros decimais: propriedades e operações. 
Expressões numéricas. Equações do 1ºe 2º 
graus. Problemas. Sistemas de medida de 
tempo. Sistema métrico decimal. Sistema 
monetário brasileiro. Problemas, números 
e grandezas proporcionais: razões e pro-
porções. Divisão em partes proporcionais. 
Regra de três simples e composta. Porcen-
tagem. Juro simples: juros, capital, tempo, 
taxas e montantes. Fundamentos da Teoria 
dos Conjuntos; Conjuntos Numéricos: Nú-
meros Naturais e Inteiros (divisibilidade, 
números primos, fatoração, Números Ra-
cionais e Irracionais (reta numérica, valor 
absoluto, representação decimal), Números 
Reais(relação de ordem e intervalos), Ope-
rações. Funções: Estudo das Relações, 
Definição da Função, Funções definidas por 
fórmulas: Domínio, Imagem e Contradomí-
nio, Gráficos, Função Injetora, Sobrejetora 
e Bijetora, Funções par e ímpar, Funções 
crescentes e decrescentes, Função Inversa, 
Função Composta, Função Polinominal do 
1º Grau, Quadrática, Modular, Exponencial 
e Logarítmica, Funções Trigonométricas. 
Resoluções de Equações, Inequações e Sis-
temas. Noções básicas de lógica, Análise de 
tabelas e gráficos, Raciocínio lógico e Reso-
lução de situações-problema.

– CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALI-
DADES
Conhecimentos marcantes do cenário cultu-
ral, político, científico, econômico e social no 
Brasil e no mundo. Princípios de organiza-
ção social, cultural, meio ambiente, política e 
econômica brasileira. Análise dos principais 
conflitos nacionais e mundiais. Assuntos de 
interesse geral - nacional ou internacional 
- amplamente veiculados, nos últimos dois 
anos, pela imprensa falada ou escrita de cir-
culação nacional ou local - rádio, televisão, 
jornais, revistas e/ou internet.

– CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
CONHECIMENTOS BÁSICOS DE INFOR-
MÁTICA: Windows XP, Office 2007; Conhe-
cimentos de navegação na Internet; Internet 
Explorer 8.
DIREITO ADMINISTRATIVO: Administração 
Pública - princípios fundamentais, poderes 
e deveres. Uso e Abuso do poder. Organi-
zação Administrativa Brasileira (D.L.200/67 
e 900/69-CF/88 artigos 37 e seguintes EC 
19/98). Poderes Administrativos - vinculado, 
discricionário, hierárquico, regulamentar, dis-
ciplinar e de polícia. Processo Administrativo 
Disciplinar - do ato administrativo, conceito, 
requisitos, atributos, classificação, espécies. 
Anulação e revogação. Licitação e contratos, 
modalidades de contratos administrativos, 
agentes e servidores públicos, administra-
ção direta e indireta. Serviços delegados. 
Convênios e consórcios. Intervenção no 
domínio econômico. Controle da Adminis-
tração Pública. Controle externo a emprego 
do Tribunal de Contas. Controle jurisdicional 
- sistemas de contencioso, administrativo e 
de jurisdição una. Instrumento do controle ju-
risdicional. Investidura. Processo disciplinar. 
Serviços Públicos - Concessão, permissão, 
autorização e delegação. Bens Públicos. Po-
der de Polícia. Desapropriação. Processos 
Administrativos. Responsabilidade Civil do 
Estado. Limitações à Propriedade Privada. 
Poder Regulamentar de Polícia. Licitações 
(Lei 8.666/93 e posteriores alterações) – Pre-
gão – Lei 10.520/02. Contrato Administrativo. 
Crimes da Lei de Licitações – Lei 8.666/93. 
Improbidade Administrativa – Lei 8.429/92.
DIREITO CIVIL:Fontes formais do direito 
positivo. Vigência e eficácia. Conflitos de 
leis no tempo e no espaço. Hermenêutica e 
aplicação da lei. Pessoa natural - começo e 
fim da personalidade, capacidade de fato e 
de direito, pessoa absoluta e relativamente 
incapaz. Pessoa jurídica – classificação. 
Pessoa jurídica de direito público e priva-
do - personalidade jurídica, representação 
e responsabilidade. Registro civil. Domicílio 
da pessoa natural e jurídica, pluralidade e 
mudança de domicílio. Bens - classificação, 
bens fora do comércio. Atos e fatos jurídicos 
- conceito e classificação, interpretação dos 
atos jurídicos, defeitos dos atos jurídicos, 
erro, dolo, coação, simulação e fraude. Mo-
dalidades - condição suspensiva, condição 
resolutiva e termo, forma, nulidade absoluta 
e relativa, ratificação. Atos ilícitos - conceito 
e espécies, prescrição – causas suspensivas 
e interruptivas. Direito das coisas - posse e 
propriedade. Direitos reais sobre coisas 
alheias - enfiteuse e servidões. Direitos reais 
de garantia - penhor, anticrese e hipoteca. 
Direito das obrigações - modalidades, cláu-
sula penal, efeito das obrigações, pagamen-
to por consignação, com sub-rogação, impu-

tação, novação, transação, compromissos, 
confusão e remissão. Perdas e danos. Juros 
de mora. Cessão de crédito. Contratos - es-
pécies, obrigação por declaração unilateral 
de vontade, obrigações por atos ilícitos. Res-
ponsabilidade Civil. Teoria da culpa e do ris-
co. Dano moral. Liquidação das obrigações. 
Concurso de credores. Correção Monetária. 
Direito de Família. Sucessões.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL: Jurisdição 
- características, poderes, princípios, espé-
cies. Competência - espécie, perpetuação, 
modificações, continência, prevenção. In-
competência. Conflito de competência. Ação 
- conceito, teoria, condições, classificação, 
elementos. Cumulação de ações. Processos 
- conceito, espécies, procedimento, princí-
pios, pressupostos, formação do processo. 
Sujeitos da relação processual - o Juiz, ór-
gãos auxiliares, partes, sujeitos, capacidade, 
representação, substituto processual. Litis-
consórcio e suas espécies - assistência, in-
tervenção de terceiros: oposição, admissão 
à autoria, denunciação da lide, chamamento 
ao processo, embargos de terceiros, proces-
so e procedimento. Petição inicial - pedido, 
formas, causa de pedir, modificações de pe-
dido. Resposta do réu - contestação, defesa 
de rito e mérito, defesa indireta, exceções, 
reconvenção, revelia. Atos processuais - for-
mas, lugar, tempo, preclusão, prescrição, 
decadência, teoria das nulidades.
A prova - espécies, objeto, ônus, valoração. 
Atos do Juiz - sentenças, estrutura, requisitos, 
classificação, defeitos, efeitos, coisa julgada. A 
motivação das decisões judiciais - Procedimen-
tos especiais, mandado de segurança, ação po-
pular, ação civil pública. Execução de sentença 
- definitiva, provisória e liquidação. Processo de 
execução - das diversas espécies de execução, 
penhora, avaliação, arrematação, incidente. A 
defesa dos executados. Embargos em geral. 
Execução fiscal (Lei nº 6.830/80) – processa-
mento. Recursos - generalidades, duplo grau, 
pressupostos, recurso extraordinário, especial, 
adesivo, apelação, agravo. Embargos de decla-
ração - Embargos Infringentes - representação 
e correição. Processo cautelar - estrutura, espé-
cie, liminar, peculiaridades, execução. As recen-
tes alterações do CPC. 
DIREITO CONSTITUCIONAL: Teoria geral do 
Direito Constitucional - objeto e conteúdo do 
Direito Constitucional. Constituição – conceito 
e concepções de Constituição, classificação 
das constituições. Poder constituinte originário 
e derivado. Revisão constitucional. Controle de 
constitucionalidade. Direito constitucional Inter-
temporal. Eficácia e aplicabilidade das normas 
constitucionais. Interpretação e integração das 
normas constitucionais. Direitos e garantias 
fundamentais. Direitos e deveres individuais e 
coletivos. Direitos sociais. Princípios do Estado 
de Direito. Princípio da legalidade. Princípio da 
igualdade. Princípio do controle judiciário. Ga-
rantias constitucionais - conceito e classifica-
ção. Remédios constitucionais - hábeas-corpus, 
mandado de segurança, mandado de injunção, 
hábeas-data. Direito de Petição. Direitos políti-
cos - sistema político e brasileiro. Federação - 
bases teóricas do federalismo, estado unitário, 
estado regional e estado federal, soberania e 
autonomia no estado federal, repartição de com-
petência na Federação e suas técnicas, repar-
tição de competência na Constituição de 1988, 
intervenção federal nos estados, intervenção 
federal nos municípios, Governo da União, uni-
dade do poder estatal e a separação de poderes. 
Bases constitucionais da administração pública. 
Princípios e normas referentes à administração 
direta e indireta. Regime jurídico dos servidores 
públicos civis - regime único, isonomia. Direitos 
sociais aplicados aos servidores - aposentados 
e disponibilidade, estabilidade. Poder judiciário 
– organização. Estatuto constitucional da magis-
tratura. Supremo Tribunal Federal - organização 
e competência. Superior Tribunal de Justiça 
- organização e competência. Justiça Federal 
- organização e competência. Ministério do Tra-
balho - organização e competência. Ministério 
Público. Advocacia Geral da União. Advocacia 
e Defensoria Pública (artigos 127 e 135). Bases 
constitucionais da tributação e das finanças pú-
blicas. Sistema Tributário Nacional - princípios 
gerais, limitação do poder de tributar, impostos 
da união, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, discriminação das rendas tributárias, 
repartição das receitas tributárias (artigos 145 e 
162). Finanças públicas - princípios gerais, es-
trutura dos orçamentos públicos, princípios e 
normas constitucionais orçamentárias, elabora-
ção da Lei Orçamentária, fiscalização contábil, 
financeira e orçamentária, controle interno, ex-
terno e tribunais de contas. Ordem econômica e 
financeira - princípios gerais, atuação do Estado 
no domínio econômico, ordem econômica e fi-
nanceira. Política urbana - bases constitucionais 
do direito urbanístico. Sistema Financeiro Na-
cional. 
DIREITO DO TRABALHO
DIREITO INDIVIDUAL DO TRABALHO - garan-
tias constitucionais, proteção contra despedida 
arbitrária, FGTS, salário mínimo, piso salarial, 
irredutibilidade do salário, décimo terceiro salá-
rio, trabalho noturno, proteção do salário, par-
ticipação nos lucros ou resultados, duração do 
trabalho, turnos de revezamento, repouso sema-
nal remunerado, serviço extraordinário, férias, li-
cença à gestante, licença paternidade, proteção 
do trabalho da mulher, aviso prévio, periculosi-
dade, insalubridade, penosidade, creches e pré-
-escolas, prazos prescricionais das ações traba-
lhistas, isonomia salarial, proteção do trabalho 
do menor. CLT - normas gerais e especiais de 
tutela do trabalho, contrato individual do traba-
lho, disposições gerais, remuneração, alteração, 
suspensão, interrupção, rescisão, aviso prévio, 
estabilidade, força maior, disposições especiais.
Direito coletivo do trabalho - garantias constitu-
cionais, organização sindical, reconhecimento 
de convenções e acordos coletivos de trabalho, 
direito de greve.CLT - organização sindical, con-
venções e acordos coletivos. Organização da 
Justiça do Trabalho - normas constitucionais e 
celetistas. Legislação complementar - FGTS, 
greve, abono anual, vale transporte, estágio, tra-
balho rural e trabalho temporário. 
DIREITO PREVIDENCIÁRIO: Fundamentos 
da Previdência Social. Risco Social - conceito, 
classificação, contingências cobertas. Proteção 
Social - poupança individual, mutualidades e 
seguro privado, assistência privada e publi-
ca, segurosocial e seguridade social. Relação 
previdenciária - natureza jurídica, elementos, 
sujeito, objeto, conteúdo e modo de formação. 
Contribuição previdenciária - natureza jurídica, 
da União, das empresas e dos segurados. Evo-
lução da previdência social no Brasil - caixas por 
empresas e filiação por profissões, LOPS, INPS 
e SINPAS. Infortunística - noções fundamentais, 
conceito de acidente do trabalho, doenças pro-
fissionais e do trabalho. Reparação do sinistro - 
teorias subjetiva, objetiva e social, procedimento 
judicial, custeio do seguro de acidente do traba-
lho. Seguridade social na Constituição Federal 
- saúde, previdência social e assistência social. 
Emenda Constitucional nº 20/98. Regime Geral 
de Previdência Social. Regimes Especiais - do 
servidor público federal, estadual e municipal.
DIREITO COMERCIAL: Sociedades Comer-
ciais - conceito, ato constitutivo, personalidade 
jurídica, contrato social, tipos de sociedades - 
características.  Direitos e deveres dos sócios.  
Administração e gerências. Títulos de crédito 
- conceito, característica e classificação, códi-
go de defesa do consumidor, princípios gerais, 
campo de aplicação. Sociedade de economia 
mista. Nova Lei de Falências (Lei nº 11.101/05)

002 - AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR

NÍVEL: ENSINO MÉDIO COMPLETO

– LÍNGUA PORTUGUESA
As questões de Língua Portuguesa têm por 
objetivo verificar a capacidade de leitura, com-
preensão e interpretação de texto, bem como, 
a habilidade de usar a linguagem como meio 
para produzir, expressar e comunicar ideias em 
diferentes situações. Interpretação de Textos. 
Tipos de Comunicação: Descrição, Narração e 
Dissertação. Figuras e Vícios de Linguagem. Or-
tografia Oficial. Acentuação Gráfica. Separação 
de Sílabas. Classes de Palavras: substantivo, 
adjetivo, verbo, artigo, preposição, advérbio, 
conjunção, numeral e pronomes. Pronomes: co-
locação, uso, formas pronominais de tratamento. 
Flexão Nominal e Verbal. Concordância Nominal 
e Verbal. Emprego de Tempos e Modos. Vozes 
do Verbo. Regência Nominal e Verbal. Ocorrên-
cia de Crase. Estrutura do Vocábulo: radicais 
e afixos. Formação de Palavras: composição e 
derivação. Termos da Oração. Tipos de Sujeito. 
Estrutura do Período: coordenação e subordi-
nação. Sinônimos, antônimos e homônimos. 
Confronto e conhecimento de frases corretas e 
incorretas. - A prova de Língua Portuguesa será 
elaborada com base na Ortográfica vigente, con-
siderando que as novas regras do acordo orto-
gráfico, serão obrigatórias no Brasil, em caráter 
definitivo, a partir de Janeiro de 2013

– MATEMÁTICA
O candidato deverá demonstrar competência 
para utilizar o raciocínio lógico (entendimento 
de estrutura lógica de situações-problema), 
bem como aplicar conteúdos matemáticos na 
vida prática, com relação aos seguintes pontos: 
Conjuntos numéricos: números reais; Opera-
ções Matemáticas: com potencia e com radicais; 
Razão e Proporção; Regra de Três Simples e 
Composta; Porcentagem; Equação do 1º e 2º 
grau: solução de problemas; Sistemas de Medi-
das: decimal e não decimal; Geometria Plana: 
perímetro, áreas e volume; Complemento de 
Geometria: semelhança, relações métricas no 
triangulo retângulo ; Noções de Estatística: fun-
ção e gráfico e Juros Simples e Compostos.
Noções básicas de lógica, Análise de tabelas 
e gráficos, Raciocínio lógico e Resolução de 
situações-problema.

– CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDA-
DES
Conhecimentos marcantes do cenário cultural, 
político, científico, econômico e social no Brasil 
e no mundo. Princípios de organização social, 
cultural, meio ambiente, política e econômica 
brasileira. 
Análise dos principais conflitos nacionais e mun-
diais. Assuntos de interesse geral - nacional ou 
internacional - amplamente veiculados, nos últi-
mos dois anos, pela imprensa falada ou escrita 
de circulação nacional ou local - rádio, televisão, 
jornais, revistas e/ou internet.

– CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
CONHECIMENTOS BÁSICOS DE INFORMÁTI-
CA: Windows XP, Office 2007; Conhecimentos 
de navegação na Internet; Internet Explorer 8.
LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE PINDAMO-
NHANGABA
Principais aspectos da organização e funciona-
mento da Educação Nacional – a Lei de Dire-
trizes e Bases da Educação Nacional. Medidas 
e dispositivos legais de proteção à criança e ao 
adolescente – o Estatuto da Criança e do Ado-
lescente ( ECA) Direitos da Criança (conceitua-
ção, direitos fundamentais, direito à educação, à 
cultura, ao esporte e ao lazer, direito à liberdade, 
prevenção da ocorrência de ameaça aos direi-
tos) - Lei Federal n°.8069/90 (ECA). Escola, De-
mocracia e Cidadania: autonomia e autogestão; 
noções de teorias da educação. Constituição Fe-
deral (arts. 205 a 214 e art. 60 ADCT);Lei Fede-
ral n°.9394/96. Atendimento ao público interno; 
Primeiros Socorros;

003 - AGENTE DE SEGURANÇA
NÍVEL: ENSINO MÉDIO COMPLETO

– LÍNGUA PORTUGUESA
As questões de Língua Portuguesa têm por 
objetivo verificar a capacidade de leitura, com-
preensão e interpretação de texto, bem como, 
a habilidade de usar a linguagem como meio 
para produzir, expressar e comunicar ideias em 
diferentes situações. Interpretação de Textos. 
Tipos de Comunicação: Descrição, Narração e 
Dissertação. Figuras e Vícios de Linguagem. Or-
tografia Oficial. Acentuação Gráfica. Separação 
de Sílabas. Classes de Palavras: substantivo, 
adjetivo, verbo, artigo, preposição, advérbio, 
conjunção, numeral e pronomes. Pronomes: co-
locação, uso, formas pronominais de tratamento. 
Flexão Nominal e Verbal. Concordância Nominal 
e Verbal. Emprego de Tempos e Modos. Vozes 
do Verbo. Regência Nominal e Verbal. Ocorrên-
cia de Crase. Estrutura do Vocábulo: radicais 
e afixos. Formação de Palavras: composição e 
derivação. Termos da Oração. Tipos de Sujeito. 
Estrutura do Período: coordenação e subordi-
nação. Sinônimos, antônimos e homônimos. 
Confronto e conhecimento de frases corretas e 
incorretas. - A prova de Língua Portuguesa será 
elaborada com base na Ortográfica vigente, con-
siderando que as novas regras do acordo orto-
gráfico, serão obrigatórias no Brasil, em caráter 
definitivo, a partir de Janeiro de 2013

– MATEMÁTICA
O candidato deverá demonstrar competência 
para utilizar o raciocínio lógico (entendimento 
de estrutura lógica de situações-problema), 
bem como aplicar conteúdos matemáticos na 
vida prática, com relação aos seguintes pontos: 
Conjuntos numéricos: números reais; Opera-
ções Matemáticas: com potencia e com radicais; 
Razão e Proporção; Regra de Três Simples e 
Composta; Porcentagem; Equação do 1º e 2º 
grau: solução de problemas; Sistemas de Medi-
das: decimal e não decimal; Geometria Plana: 
perímetro, áreas e volume; Complemento de 
Geometria: semelhança, relações métricas no 
triangulo retângulo ; Noções de Estatística: fun-
ção e gráfico e Juros Simples e Compostos.
Noções básicas de lógica, Análise de tabelas 
e gráficos, Raciocínio lógico e Resolução de 
situações-problema.
– CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDA-
DES
Conhecimentos marcantes do cenário cultural, 
político, científico, econômico e social no Brasil 
e no mundo. Princípios de organização social, 
cultural, meio ambiente, política e econômica 
brasileira. Análise dos principais conflitos nacio-
nais e mundiais. Assuntos de interesse geral - 
nacional ou internacional - amplamente veicula-
dos, nos últimos dois anos, pela imprensa falada 
ou escrita de circulação nacional ou local - rádio, 
televisão, jornais, revistas e/ou internet.
– CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
CONHECIMENTOS BÁSICOS DE INFORMÁTI-
CA: Windows XP, Office 2007; Conhecimentos 
de navegação na Internet; Internet Explorer 8.
LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE PINDAMO-
NHANGABA
Constituição Federal Artigos 5°, 37, 38, 39, 40 e 
144; Exercício da guarda interna e externa das  
dependências das áreas públicas; Manutenção 
da ordem e disciplina no local de trabalho; Pre-
venção de acidentes; Prevenção de roubos; pre-
venção de incêndios; Vigilância do patrimônio 
público extensivo a parques e reservas flores-
tais; auxilio na gestão de trânsito; Manutenção 
da fluidez e segurança do transito urbano e rural 
Prestação de informações ao público e aos ór-
gãos competentes; Prática de atendimento de 
telefonemas e anotações de recados; Atitudes 
no serviço; regras básicas de comportamento 
profissional para o trato diário com o público in-
terno e externo e colegas de trabalho buscando 
promover a educação para a segurança e cida-
dania. Práticas de manutenção da segurança 
no trabalho; Regras de relações humanas.Lei 
Orgânica do Município de Pindamonhangaba ( 
capítulo Segurança )

004 - AGENTE DE TRÂNSITO (FEMININO)
NÍVEL: ENSINO MÉDIO COMPLETO

– LÍNGUA PORTUGUESA
As questões de Língua Portuguesa têm por 
objetivo verificar a capacidade de leitura, com-
preensão e interpretação de texto, bem como, 
a habilidade de usar a linguagem como meio 
para produzir, expressar e comunicar ideias em 
diferentes situações. Interpretação de Textos. 
Tipos de Comunicação: Descrição, Narração e 
Dissertação. Figuras e Vícios de Linguagem. Or-
tografia Oficial. Acentuação Gráfica. Separação 
de Sílabas. Classes de Palavras: substantivo, 
adjetivo, verbo, artigo, preposição, advérbio, 
conjunção, numeral e pronomes. Pronomes: co-
locação, uso, formas pronominais de tratamento. 
Flexão Nominal e Verbal. Concordância Nominal 
e Verbal. Emprego de Tempos e Modos. Vozes 
do Verbo. Regência Nominal e Verbal. Ocorrên-
cia de Crase. Estrutura do Vocábulo: radicais 
e afixos. Formação de Palavras: composição e 
derivação. Termos da Oração. Tipos de Sujeito. 
Estrutura do Período: coordenação e subordi-
nação. Sinônimos, antônimos e homônimos. 
Confronto e conhecimento de frases corretas e 
incorretas. - A prova de Língua Portuguesa será 
elaborada com base na Ortográfica vigente, con-

siderando que as novas regras do acordo orto-
gráfico, serão obrigatórias no Brasil, em caráter 
definitivo, a partir de Janeiro de 2013

– MATEMÁTICA
O candidato deverá demonstrar competência 
para utilizar o raciocínio lógico (entendimento 
de estrutura lógica de situações-problema), 
bem como aplicar conteúdos matemáticos na 
vida prática, com relação aos seguintes pontos: 
Conjuntos numéricos: números reais; Opera-
ções Matemáticas: com potencia e com radicais; 
Razão e Proporção; Regra de Três Simples e 
Composta; Porcentagem; Equação do 1º e 2º 
grau: solução de problemas; Sistemas de Medi-
das: decimal e não decimal; Geometria Plana: 
perímetro, áreas e volume; Complemento de 
Geometria: semelhança, relações métricas no 
triangulo retângulo ; Noções de Estatística: fun-
ção e gráfico e Juros Simples e Compostos.
Noções básicas de lógica, Análise de tabelas 
e gráficos, Raciocínio lógico e Resolução de 
situações-problema.

– CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDA-
DES
Conhecimentos marcantes do cenário cultural, 
político, científico, econômico e social no Brasil 
e no mundo. Princípios de organização social, 
cultural, meio ambiente, política e econômica 
brasileira. Análise dos principais conflitos nacio-
nais e mundiais. Assuntos de interesse geral - 
nacional ou internacional - amplamente veicula-
dos, nos últimos dois anos, pela imprensa falada 
ou escrita de circulação nacional ou local - rádio, 
televisão, jornais, revistas e/ou internet.

– CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE PINDAMO-
NHANGABA
Legislação de trânsito no Brasil.O Sistema Na-
cional de Trânsito (SNT).A Política Nacional de 
Trânsito (PNT).O município como parte inte-
grante do SNT. Habilidades fundamentais para 
um agente da autoridade de trânsito Áreas de 
abrangência da engenharia de trânsito. Elemen-
tos dos sistemas de trânsito. Sistema viário. 
Sinalização. Como evitar acidentes de trânsito. 
Medidas de segurança para o trânsito. Habilita-
ções , infrações e penalidades.

005 - AGENTE DE TRÂNSITO (MASCULINO)
NÍVEL: ENSINO MÉDIO COMPLETO

– LÍNGUA PORTUGUESA
As questões de Língua Portuguesa têm por 
objetivo verificar a capacidade de leitura, com-
preensão e interpretação de texto, bem como, 
a habilidade de usar a linguagem como meio 
para produzir, expressar e comunicar ideias em 
diferentes situações. Interpretação de Textos. 
Tipos de Comunicação: Descrição, Narração e 
Dissertação. Figuras e Vícios de Linguagem. Or-
tografia Oficial. Acentuação Gráfica. Separação 
de Sílabas. Classes de Palavras: substantivo, 
adjetivo, verbo, artigo, preposição, advérbio, 
conjunção, numeral e pronomes. Pronomes: co-
locação, uso, formas pronominais de tratamento. 
Flexão Nominal e Verbal. Concordância Nominal 
e Verbal. Emprego de Tempos e Modos. Vozes 
do Verbo. Regência Nominal e Verbal. Ocorrên-
cia de Crase. Estrutura do Vocábulo: radicais 
e afixos. Formação de Palavras: composição e 
derivação. Termos da Oração. Tipos de Sujeito. 
Estrutura do Período: coordenação e subordi-
nação. Sinônimos, antônimos e homônimos. 
Confronto e conhecimento de frases corretas e 
incorretas. - A prova de Língua Portuguesa será 
elaborada com base na Ortográfica vigente, con-
siderando que as novas regras do acordo orto-
gráfico, serão obrigatórias no Brasil, em caráter 
definitivo, a partir de Janeiro de 2013

– MATEMÁTICA
O candidato deverá demonstrar competência 
para utilizar o raciocínio lógico (entendimento 
de estrutura lógica de situações-problema), 
bem como aplicar conteúdos matemáticos na 
vida prática, com relação aos seguintes pontos: 
Conjuntos numéricos: números reais; Opera-
ções Matemáticas: com potencia e com radicais; 
Razão e Proporção; Regra de Três Simples e 
Composta; Porcentagem; Equação do 1º e 2º 
grau: solução de problemas; Sistemas de Medi-
das: decimal e não decimal; Geometria Plana: 
perímetro, áreas e volume; Complemento de 
Geometria: semelhança, relações métricas no 
triangulo retângulo ; Noções de Estatística: fun-
ção e gráfico e Juros Simples e Compostos.
Noções básicas de lógica, Análise de tabelas 
e gráficos, Raciocínio lógico e Resolução de 
situações-problema.

– CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDA-
DES
Conhecimentos marcantes do cenário cultural, 
político, científico, econômico e social no Brasil 
e no mundo. Princípios de organização social, 
cultural, meio ambiente, política e econômica 
brasileira. Análise dos principais conflitos nacio-
nais e mundiais. Assuntos de interesse geral - 
nacional ou internacional - amplamente veicula-
dos, nos últimos dois anos, pela imprensa falada 
ou escrita de circulação nacional ou local - rádio, 
televisão, jornais, revistas e/ou internet.

– CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE PINDAMO-
NHANGABA
Legislação de trânsito no Brasil.O Sistema Na-
cional de Trânsito (SNT).A Política Nacional de 
Trânsito (PNT).O município como parte inte-
grante do SNT. Habilidades fundamentais para 
um agente da autoridade de trânsito Áreas de 
abrangência da engenharia de trânsito. Elemen-
tos dos sistemas de trânsito. Sistema viário. 
Sinalização. Como evitar acidentes de trânsito. 
Medidas de segurança para o trânsito. Habilita-
ções , infrações e penalidades.

006 - ALMOXARIFE
NÍVEL: ENSINO MÉDIO COMPLETO

– LÍNGUA PORTUGUESA
As questões de Língua Portuguesa têm por 
objetivo verificar a capacidade de leitura, com-
preensão e interpretação de texto, bem como, 
a habilidade de usar a linguagem como meio 
para produzir, expressar e comunicar ideias em 
diferentes situações. Interpretação de Textos. 
Tipos de Comunicação: Descrição, Narração e 
Dissertação. Figuras e Vícios de Linguagem. Or-
tografia Oficial. Acentuação Gráfica. Separação 
de Sílabas. Classes de Palavras: substantivo, 
adjetivo, verbo, artigo, preposição, advérbio, 
conjunção, numeral e pronomes. Pronomes: co-
locação, uso, formas pronominais de tratamento. 
Flexão Nominal e Verbal. Concordância Nominal 
e Verbal. Emprego de Tempos e Modos. Vozes 
do Verbo. Regência Nominal e Verbal. Ocorrên-
cia de Crase. Estrutura do Vocábulo: radicais 
e afixos. Formação de Palavras: composição e 
derivação. Termos da Oração. Tipos de Sujeito. 
Estrutura do Período: coordenação e subordi-
nação. Sinônimos, antônimos e homônimos. 
Confronto e conhecimento de frases corretas e 
incorretas. - A prova de Língua Portuguesa será 
elaborada com base na Ortográfica vigente, con-
siderando que as novas regras do acordo orto-
gráfico, serão obrigatórias no Brasil, em caráter 
definitivo, a partir de Janeiro de 2013

– MATEMÁTICA
O candidato deverá demonstrar competência 
para utilizar o raciocínio lógico (entendimento 
de estrutura lógica de situações-problema), 
bem como aplicar conteúdos matemáticos na 
vida prática, com relação aos seguintes pontos: 
Conjuntos numéricos: números reais; Opera-
ções Matemáticas: com potencia e com radicais; 
Razão e Proporção; Regra de Três Simples e 
Composta; Porcentagem; Equação do 1º e 2º 
grau: solução de problemas; Sistemas de Medi-
das: decimal e não decimal; Geometria Plana: 
perímetro, áreas e volume; Complemento de 
Geometria: semelhança, relações métricas no 
triangulo retângulo ; Noções de Estatística: fun-
ção e gráfico e Juros Simples e Compostos.
Noções básicas de lógica, Análise de tabelas 
e gráficos, Raciocínio lógico e Resolução de 
situações-problema.

– CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDA-
DES
Conhecimentos marcantes do cenário cultural, 
político, científico, econômico e social no Brasil 
e no mundo. Princípios de organização social, 
cultural, meio ambiente, política e econômica 
brasileira. Análise dos principais conflitos nacio-
nais e mundiais. Assuntos de interesse geral - 
nacional ou internacional - amplamente veicula-
dos, nos últimos dois anos, pela imprensa falada 
ou escrita de circulação nacional ou local - rádio, 
televisão, jornais, revistas e/ou internet.

– CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
CONHECIMENTOS BÁSICOS DE INFORMÁTI-
CA: Windows XP, Office 2007; Conhecimentos 
de navegação na Internet; Internet Explorer 8.
LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE PINDAMO-
NHANGABA
Operações logísticas: planejamento e imple-
mentação da armazenagem e gestão de esto-
ques: recursos, prazos, responsabilidades e 
riscos. Transporte e distribuição de material. Or-
ganização de áreas; movimentação  de cargas 
e mercadorias; compatibilidade. Segurança no 
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trabalho e preservação ambiental. Ergometria. 
Controle de estoques; reposição. Estocagem 
de materiais em geral. Estrutura e funciona-
mento do setor. Fichas técnicas. Gestão de  
mercadorias. Controle e redução de perdas. 
Conhecimentos de inventário rotativo de esto-
que; controle de recebimento e expedição de 
mercadorias. Normas de prevenção e combate 
a incêndio.

007 - ARMADOR
NÍVEL: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO

– LÍNGUA PORTUGUESA
As questões de Língua Portuguesa têm por 
objetivo verificar a capacidade de leitura, com-
preensão e interpretação de texto, bem como, a 
habilidade de usar a linguagem como meio para 
produzir, expressar e comunicar idéias em dife-
rentes situações. Interpretação e
Compreensão de textos. Emprego das classes 
de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pro-
nome, verbo, advérbio e preposição. Acentua-
ção Gráfica; Crase; Pontuação.
A prova de Língua Portuguesa será elaborada 
com base na Regra Ortográfica vigente, consi-
derando que as novas regras do acordo orto-
gráfico, serão obrigatórias no Brasil, em caráter 
definitivo, a partir de Janeiro de 2013

– MATEMÁTICA
Sistema de Medidas - Resolução de Problemas 
- As 04 operações (cálculos simples) – Opera-
ções com números racionais (fração) – Resolu-
ção de situações-problema.

– CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDA-
DES
Conhecimentos marcantes do cenário cultural, 
político, científico, econômico e social no Brasil 
e no mundo. Princípios de organização social, 
cultural, meio ambiente, política e econômica 
brasileira. Análise dos principais conflitos nacio-
nais e mundiais. Assuntos de interesse geral - 
nacional ou internacional - amplamente veicula-
dos, nos últimos dois anos, pela imprensa falada 
ou escrita de circulação nacional ou local - rádio, 
televisão, jornais, revistas e/ou internet.

– CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
As Normas Regulamentadoras - NR, relativas 
à segurança e medicina do trabalho (Da NR01 
a NR34). Organização do local de trabalho. 
Comportamento no local de trabalho. Primeiros 
Socorros. Noções práticas de como evitar aci-
dentes.
Conhecimento dos materiais: arames - ferros; 
Noções de vigamento; Noções de desenho téc-
nico.Normas de segurança do Trabalho NR 11e 
NR18 MTB-  amarração de escadas –colocação 
de travas –quedas- colocação de cabos –guias , 
uso correto da serra de bancada.

008 - ARQUITETO
NÍVEL: SUPERIOR COMPLETO EM ARQUI-
TETURA

– LÍNGUA PORTUGUESA
As questões de Língua Portuguesa têm por 
objetivo verificar a capacidade de leitura, com-
preensão e interpretação de texto, bem como, 
a habilidade de usar a linguagem como meio 
para produzir, expressar e comunicar ideias em 
diferentes situações. Interpretação de Textos. 
Tipos de Comunicação: Descrição, Narração e 
Dissertação. Figuras e Vícios de Linguagem. Or-
tografia Oficial. Acentuação Gráfica. Separação 
de Sílabas. Classes de Palavras: substantivo, 
adjetivo, verbo, artigo, preposição, advérbio, 
conjunção, numeral e pronomes. Pronomes: co-
locação, uso, formas pronominais de tratamen-
to. Flexão Nominal e Verbal. Concordância No-
minal e Verbal. Emprego de Tempos e Modos. 
Vozes do Verbo. Regência Nominal e Verbal. 
Ocorrência de Crase. Estrutura do Vocábulo: 
radicais e afixos. Formação de Palavras: com-
posição e derivação. Termos da Oração. Tipos 
de Sujeito. Estrutura do Período: coordenação e 
subordinação. Sinônimos, antônimos e homôni-
mos. Confronto e conhecimento de frases corre-
tas e incorretas. - A prova de Língua Portuguesa 
será elaborada com base na Regra Ortográfica 
vigente, considerando que as novas regras do 
acordo ortográfico, serão obrigatórias no Brasil, 
em caráter definitivo, a partir de Janeiro de 2013

– MATEMÁTICA
O candidato deverá demonstrar competência 
para utilizar o raciocínio lógico (entendimento 
de estrutura lógica de situações-problema), 
bem como aplicar conteúdos matemáticos na 
vida prática, com relação aos seguintes pontos: 
Números relativos inteiros e fracionários: opera-
ções e suas propriedades (adição, subtração, 
multiplicação, divisão e potenciação). Múltiplos 
e divisores: máximo divisor comum e mínimo 
múltiplo comum. Frações ordinárias e decimais. 
Números decimais: propriedades e operações. 
Expressões numéricas. Equações do 1ºe 2º 
graus. Problemas. Sistemas de medida de tem-
po. Sistema métrico decimal. Sistema monetário 
brasileiro. Problemas, números e grandezas 
proporcionais: razões e proporções. Divisão em 
partes proporcionais. Regra de três simples e 
composta. Porcentagem. Juro simples: juros, 
capital, tempo, taxas e montantes. Fundamen-
tos da Teoria dos Conjuntos; Conjuntos Numéri-
cos: Números Naturais e Inteiros (divisibilidade, 
números primos, fatoração, Números Racionais 
e Irracionais (reta numérica, valor absoluto, re-
presentação decimal), Números Reais(relação 
de ordem e intervalos), Operações. Funções: 
Estudo das Relações, Definição da Função, 
Funções definidas por fórmulas: Domínio, Ima-
gem e Contradomínio, Gráficos, Função Injeto-
ra, Sobrejetora e Bijetora, Funções par e ímpar, 
Funções crescentes e decrescentes, Função 
Inversa, Função Composta, Função Polinominal 
do 1º Grau, Quadrática, Modular, Exponencial e 
Logarítmica, Funções Trigonométricas. Reso-
luções de Equações, Inequações e Sistemas. 
Noções básicas de lógica, Análise de tabelas 
e gráficos, Raciocínio lógico e Resolução de 
situações-problema.

– CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDA-
DES
Conhecimentos marcantes do cenário cultural, 
político, científico, econômico e social no Brasil 
e no mundo. Princípios de organização social, 
cultural, meio ambiente, política e econômica 
brasileira. Análise dos principais conflitos nacio-
nais e mundiais. Assuntos de interesse geral - 
nacional ou internacional - amplamente veicula-
dos, nos últimos dois anos, pela imprensa falada 
ou escrita de circulação nacional ou local - rádio, 
televisão, jornais, revistas e/ou internet.

– CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
CONHECIMENTOS BÁSICOS DE INFORMÁTI-
CA: Windows XP, Office 2007; Conhecimentos 
de navegação na Internet; Internet Explorer 8.
LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE PINDAMO-
NHANGABA
Projetos: elementos gráficos necessários à exe-
cução de uma edificação: arquitetônico; estrutu-
ral; instalações elétricas; instalações hidrossa-
nitárias; prevenção contra incêndio; ventilação/
exaustão; ar-condicionado; telefonia. Funda-
ções de edifícios: Tipos. Edificações: concepção 
estrutural adequada ao projeto arquitetônico; 
paredes e vedações; revestimentos; acabamen-
tos; impermeabilizações.  Licitação e Contratos 
Administrativos: relativos às obras e serviços 
de engenharia; licitação de obras; contratação 
e fiscalização de serviços - Lei n.º 8.666/93 e 
alterações posteriores; análise de contratos 
para execução de obras; vistoria e elaboração 
de laudos e pareceres. Legislação Profissional 
do Arquiteto. Custo de uma obra: Composição 
de preços; Quantificação dos Serviços; Orça-
mentos; Cronograma físico.   Uso e ocupação 
do solo: Conhecimento e conceituação da termi-
nologia empregada em Legislação Urbanística; 
Zoneamento; Zonas e características de uso; 
Parcelamento do Solo: loteamentos, desmem-
bramento e desdobro; Índices: Taxa de ocupa-
ção; Coeficientes de aproveitamento.  Códigos 
de Edificações: Tipos de Edificações; Insolação, 
Iluminação e Ventilação;  Circulação vertical e 
horizontal. Segurança nas edificações: Auto de 
verificação de segurança; Sistemas de proteção 
aos usuários: Alarme; Emergência; Detecção; 
Brigadas; Locais de reuniões. Autocad 14 De-
senho em AutoCAD 14: menus, comandos, apli-
cações: manipulação de arquivos, configuração 
do ambiente de desenho; sistemas de coorde-
nadas; recurso de visualização; criação e edição 
de objetos; propriedade dos objetos; criação de 
textos e cotas; utilização de blocos e referências 
externas; comandos utilitários; layouts; plota-
gem e impressão. Ética, organismos de classe.  
Projeto de Reforma e suas convenções. Projeto 
e adequação dos espaços visando a utilização 
pelo deficiente físico – NBR 9050

009 - ASSESSOR DE SERVIÇO TÉCNICO
NÍVEL: SUPERIOR COMPLETO

– LÍNGUA PORTUGUESA
As questões de Língua Portuguesa têm por 
objetivo verificar a capacidade de leitura, com-
preensão e interpretação de texto, bem como, 
a habilidade de usar a linguagem como meio 
para produzir, expressar e comunicar ideias em 

diferentes situações. Interpretação de Textos. 
Tipos de Comunicação: Descrição, Narração e 
Dissertação. Figuras e Vícios de Linguagem. Or-
tografia Oficial. Acentuação Gráfica. Separação 
de Sílabas. Classes de Palavras: substantivo, 
adjetivo,
verbo, artigo, preposição, advérbio, conjunção, 
numeral e pronomes. Pronomes: colocação, 
uso, formas pronominais de tratamento. Fle-
xão Nominal e Verbal. Concordância Nominal 
e Verbal. Emprego de Tempos e Modos. Vozes 
do Verbo. Regência Nominal e Verbal. Ocorrên-
cia de Crase. Estrutura do Vocábulo: radicais 
e afixos. Formação de Palavras: composição e 
derivação. Termos da Oração. Tipos de Sujeito. 
Estrutura do Período: coordenação e subordi-
nação. Sinônimos, antônimos e homônimos. 
Confronto e conhecimento de frases corretas 
e incorretas. - A prova de Língua Portuguesa 
será elaborada com base na Regra Ortográfica 
vigente, considerando que as novas regras do 
acordo ortográfico, serão obrigatórias no Brasil, 
em caráter definitivo, a partir de Janeiro de 2013

– MATEMÁTICA
O candidato deverá demonstrar competência 
para utilizar o raciocínio lógico (entendimento 
de estrutura lógica de situações-problema), 
bem como aplicar conteúdos matemáticos na 
vida prática, com relação aos seguintes pontos: 
Números relativos inteiros e fracionários: opera-
ções e suas propriedades (adição, subtração, 
multiplicação, divisão e potenciação). Múltiplos 
e divisores: máximo divisor comum e mínimo 
múltiplo comum. Frações ordinárias e decimais. 
Números decimais: propriedades e operações. 
Expressões numéricas. Equações do 1ºe 2º 
graus. Problemas. Sistemas de medida de tem-
po. Sistema métrico decimal. Sistema monetário 
brasileiro. Problemas, números e grandezas 
proporcionais: razões e proporções. Divisão 
em partes proporcionais. Regra de três simples 
e composta. Porcentagem. Juro simples: juros, 
capital, tempo, taxas e montantes. Fundamentos 
da Teoria dos Conjuntos; Conjuntos Numéricos: 
Números Naturais e Inteiros (divisibilidade, nú-
meros primos, fatoração, Números Racionais 
e Irracionais (reta numérica, valor absoluto, re-
presentação decimal), Números Reais(relação 
de ordem e intervalos), Operações. Funções: 
Estudo das Relações, Definição da Função, 
Funções definidas por fórmulas: Domínio, Ima-
gem e Contradomínio, Gráficos, Função Injeto-
ra, Sobrejetora e Bijetora, Funções par e ímpar, 
Funções crescentes e decrescentes, Função 
Inversa, Função Composta, Função Polinominal 
do 1º Grau, Quadrática, Modular, Exponencial e 
Logarítmica, Funções Trigonométricas. Reso-
luções de Equações, Inequações e Sistemas. 
Noções básicas de lógica, Análise de tabelas 
e gráficos, Raciocínio lógico e Resolução de 
situações-problema.

– CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDA-
DES
Conhecimentos marcantes do cenário cultural, 
político, científico, econômico e social no Brasil 
e no mundo. Princípios de organização social, 
cultural, meio ambiente, política e econômica 
brasileira. Análise dos principais conflitos nacio-
nais e mundiais. Assuntos de interesse geral - 
nacional ou internacional - amplamente veicula-
dos, nos últimos dois anos, pela imprensa falada 
ou escrita de circulação nacional ou local - rádio, 
televisão, jornais, revistas e/ou internet.

– CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
CONHECIMENTOS BÁSICOS DE INFORMÁTI-
CA: Windows XP, Office 2007; Conhecimentos 
de navegação na Internet; Internet Explorer 8.
Lei Orgânica do Município de Pindamonhanga-
ba.
Aspectos legais e Constitucionais do Servidor 
Público e da Administração Pública. Princípios, 
fundamentos teóricos e metodológicos da ges-
tão pública; Gestão de projetos de desenvolvi-
mento Humano; Gestão de recursos humanos 
e habilidades da liderança e do gerente público; 
Planejamento estratégico em Recursos Hu-
manos e de Pessoal; Gestão de Sistemas de 
Qualidade na Gestão Pública; Administração de 
EMPREGOS e Salários. Estrutura do Quadro de 
Pessoal; Estrutura Administrativa; Lei Orgânica 
Municipal; Avaliação de Desempenho Funcio-
nal, Gestão de Pessoas; Noções Básicas De 
Atendimento Ao Público. Conhecimentos sobre 
Rotinas de Escritório; Divisão do Trabalho e 
das Responsabilidades; Noções de Informáti-
ca. Orçamento Público: Conceitos e Princípios 
Orçamentários. Conhecimentos básicos em Ad-
ministração Financeira: fundamentos e técnicas; 
orçamento e controle de custos. Conhecimentos 
básicos em Administração de Materiais e logís-
tica.Técnicas de arquivo e controle de docu-
mentos: classificação, codificação, catalogação 
e arquivamento de documentos. Elementos de 
redação técnica: documentos oficiais, tratamen-
to de correspondências, normas e despachos de 
correspondências e uso de serviços postais.

010 - AUXILIAR EM SAUDE BUCAL
NÍVEL: ENSINO MÉDIO COMPLETO

– LÍNGUA PORTUGUESA
As questões de Língua Portuguesa têm por 
objetivo verificar a capacidade de leitura, com-
preensão e interpretação de texto, bem como, 
a habilidade de usar a linguagem como meio 
para produzir, expressar e comunicar ideias em 
diferentes situações. Interpretação de Textos. 
Tipos de Comunicação: Descrição, Narração e 
Dissertação. Figuras e Vícios de Linguagem. Or-
tografia Oficial. Acentuação Gráfica. Separação 
de Sílabas. Classes de Palavras: substantivo, 
adjetivo, verbo, artigo, preposição, advérbio, 
conjunção, numeral e pronomes. Pronomes: co-
locação, uso, formas pronominais de tratamento. 
Flexão Nominal e Verbal. Concordância Nominal 
e Verbal. Emprego de Tempos e Modos. Vozes 
do Verbo. Regência Nominal e Verbal. Ocorrên-
cia de Crase. Estrutura do Vocábulo: radicais 
e afixos. Formação de Palavras: composição e 
derivação. Termos da Oração. Tipos de Sujeito. 
Estrutura do Período: coordenação e subordi-
nação. Sinônimos, antônimos e homônimos. 
Confronto e conhecimento de frases corretas e 
incorretas. - A prova de Língua Portuguesa será 
elaborada com base na Ortográfica vigente, con-
siderando que as novas regras do acordo orto-
gráfico, serão obrigatórias no Brasil, em caráter 
definitivo, a partir de Janeiro de 2013

– MATEMÁTICA
O candidato deverá demonstrar competência 
para utilizar o raciocínio lógico (entendimento 
de estrutura lógica de situações-problema), 
bem como aplicar conteúdos matemáticos na 
vida prática, com relação aos seguintes pontos: 
Conjuntos numéricos: números reais; Opera-
ções Matemáticas: com potencia e com radicais; 
Razão e Proporção; Regra de Três Simples e 
Composta; Porcentagem; Equação do 1º e 2º 
grau: solução de problemas; Sistemas de Medi-
das: decimal e não decimal; Geometria Plana: 
perímetro, áreas e volume; Complemento de 
Geometria: semelhança, relações métricas no 
triangulo retângulo ; Noções de Estatística: fun-
ção e gráfico e Juros Simples e Compostos.
Noções básicas de lógica, Análise de tabelas 
e gráficos, Raciocínio lógico e Resolução de 
situações-problema.

– CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDA-
DES
Conhecimentos marcantes do cenário cultural, 
político, científico, econômico e social no Brasil 
e no mundo. Princípios de organização social, 
cultural, meio ambiente, política e econômica 
brasileira. Análise dos principais conflitos nacio-
nais e mundiais. Assuntos de interesse geral - 
nacional ou internacional - amplamente veicula-
dos, nos últimos dois anos, pela imprensa falada 
ou escrita de circulação nacional ou local - rádio, 
televisão, jornais, revistas e/ou internet.

– CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
O SUS pode ser seu melhor plano de saúde - 
Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor.
- CARTILHA: ABC DO SUS - Doutrinas e Princí-
pios - Ministério da Saúde - Secretaria Nacional 
de Assistência à Saúde
- Cartilha “Entendendo o SUS” – Ministério da 
Saúde.
- O SUS de A a Z : garantindo saúde nos muni-
cípios / Ministério da Saúde, Conselho Nacional 
das Secretarias Municipais de Saúde. – 3. ed. 
– Brasília : Editora do Ministério da Saúde, 2009.
- Constituição Federal (artigos 196 a 200) 
- Lei 8.080, de 19/9/91990 (com suas altera-
ções) - Lei orgânica da Saúde que dispõe sobre 
as condições para a promoção, proteção e recu-
peração da saúde, a organização e o funciona-
mento dos serviços correspondentes e dá outras 
providências. 
- Lei 9.836, de 23/9/1999 (Acrescenta dispositi-
vos à Lei no 8.080)
- Lei 11.108, de 07/4/2005 (Altera a Lei no 8.080)
- Lei 10. 424, de 15/4/2002 (Acrescenta capítulo 
e artigo à Lei no 8.080) 
Sistema Único de Saúde: Legislação, definição, 
princípios. A vida profissional do ASB, Adminis-
tração de consultório, Alterações da mucosa 
bucal, Anatomia Dental, Autocuidado, Cárie, DP 
e Flúor, Controle da infecção – Protocolo de aci-
dente, Doença Periodontal, Educação em Saú-
de, Epidemiologia, Equipamento e instrumental, 

Ergonomia, Especialidades Odontológicas, Ética 
na prática odontológica, Ficha Clínica, Funciona-
mento e dinâmica do serviço público, Materiais 
I: Dentística, Materiais II: Prótese, Microbiologia, 
Notação dentária, Ortodontia I e II, Ortodontia 
Prática, Políticas de saúde I e II, Radiologia I e 
II, Radiologia Prática, Restaurações Dentárias, 
Trabalho em equipe, Traumatismos dentários.

011 - BIÓLOGO
NÍVEL: SUPERIOR COMPLETO EM BIOLO-
GIA/BIOQUÍMICA

– LÍNGUA PORTUGUESA
As questões de Língua Portuguesa têm por 
objetivo verificar a capacidade de leitura, com-
preensão e interpretação de texto, bem como, 
a habilidade de usar a linguagem como meio 
para produzir, expressar e comunicar ideias em 
diferentes situações. Interpretação de Textos. 
Tipos de Comunicação: Descrição, Narração e 
Dissertação. Figuras e Vícios de Linguagem. Or-
tografia Oficial. Acentuação Gráfica. Separação 
de Sílabas. Classes de Palavras: substantivo, 
adjetivo, verbo, artigo, preposição, advérbio, 
conjunção, numeral e pronomes. Pronomes: co-
locação, uso, formas pronominais de tratamento. 
Flexão Nominal e Verbal. Concordância Nominal 
e Verbal. Emprego de Tempos e Modos. Vozes 
do Verbo. Regência Nominal e Verbal. Ocorrên-
cia de Crase. Estrutura do Vocábulo: radicais 
e afixos. Formação de Palavras: composição e 
derivação. Termos da Oração. Tipos de Sujeito. 
Estrutura do Período: coordenação e subordi-
nação. Sinônimos, antônimos e homônimos. 
Confronto e conhecimento de frases corretas 
e incorretas. - A prova de Língua Portuguesa 
será elaborada com base na Regra Ortográfica 
vigente, considerando que as novas regras do 
acordo ortográfico, serão obrigatórias no Brasil, 
em caráter definitivo, a partir de Janeiro de 2013

– MATEMÁTICA
O candidato deverá demonstrar competência 
para utilizar o raciocínio lógico (entendimento 
de estrutura lógica de situações-problema), 
bem como aplicar conteúdos matemáticos na 
vida prática, com relação aos seguintes pontos: 
Números relativos inteiros e fracionários: opera-
ções e suas propriedades (adição, subtração, 
multiplicação, divisão e potenciação). Múltiplos 
e divisores: máximo divisor comum e mínimo 
múltiplo comum. Frações ordinárias e decimais. 
Números decimais: propriedades e operações. 
Expressões numéricas. Equações do 1ºe 2º 
graus. Problemas. Sistemas de medida de tem-
po. Sistema métrico decimal. Sistema monetário 
brasileiro. Problemas, números e grandezas 
proporcionais: razões e proporções. Divisão 
em partes proporcionais. Regra de três simples 
e composta. Porcentagem. Juro simples: juros, 
capital, tempo, taxas e montantes. Fundamentos 
da Teoria dos Conjuntos; Conjuntos Numéricos: 
Números Naturais e Inteiros (divisibilidade, nú-
meros primos, fatoração, Números Racionais 
e Irracionais (reta numérica, valor absoluto, re-
presentação decimal), Números Reais(relação 
de ordem e intervalos), Operações. Funções: 
Estudo das Relações, Definição da Função, 
Funções definidas por fórmulas: Domínio, Ima-
gem e Contradomínio, Gráficos, Função Injeto-
ra, Sobrejetora e Bijetora, Funções par e ímpar, 
Funções crescentes e decrescentes, Função 
Inversa, Função Composta, Função Polinominal 
do 1º Grau, Quadrática, Modular, Exponencial e 
Logarítmica, Funções Trigonométricas. Reso-
luções de Equações, Inequações e Sistemas. 
Noções básicas de lógica, Análise de tabelas 
e gráficos, Raciocínio lógico e Resolução de 
situações-problema.

– CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDA-
DES
Conhecimentos marcantes do cenário cultural, 
político, científico, econômico e social no Brasil 
e no mundo. Princípios de organização social, 
cultural, meio ambiente, política e econômica 
brasileira. Análise dos principais conflitos nacio-
nais e mundiais. Assuntos de interesse geral - 
nacional ou internacional - amplamente veicula-
dos, nos últimos dois anos, pela imprensa falada 
ou escrita de circulação nacional ou local - rádio, 
televisão, jornais, revistas e/ou internet.

–  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
O SUS pode ser seu melhor plano de saúde - 
Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor.
- CARTILHA: ABC DO SUS - Doutrinas e Princí-
pios - Ministério da Saúde - Secretaria Nacional 
de Assistência à Saúde
- Cartilha “Entendendo o SUS” – Ministério da 
Saúde.
- O SUS de A a Z : garantindo saúde nos muni-
cípios / Ministério da Saúde, Conselho Nacional 
das Secretarias Municipais de Saúde. – 3. ed. 
– Brasília : Editora do Ministério da Saúde, 2009.
- Constituição Federal (artigos 196 a 200) 
- Lei 8.080, de 19/9/91990 (com suas altera-
ções) - Lei orgânica da Saúde que dispõe sobre 
as condições para a promoção, proteção e recu-
peração da saúde, a organização e o funciona-
mento dos serviços correspondentes e dá outras 
providências. 
- Lei 9.836, de 23/9/1999 (Acrescenta dispositi-
vos à Lei no 8.080)
- Lei 11.108, de 07/4/2005 (Altera a Lei no 8.080)
- Lei 10. 424, de 15/4/2002 (Acrescenta capítulo 
e artigo à Lei no 8.080) 

Gametogênese; Foliculogênese; Fertilização, 
Segmentação. Provas para avaliação da fun-
ção reprodutora masculina (análise básica de 
sêmen, provas funcionais de espermatozóides, 
dosagens hormonais, Provas para avaliação da 
função reprodutora feminina (dosagens hormo-
nais, parâmetros de análise do muco cervical);  
Imunologia: estrutura, função e produção de 
anticorpos; ligação antígeno-anticorpo; diagnós-
ticos laboratoriais de doenças transmissíveis;  
Microbiologia: estrutura bacteriana, cultura e 
isolamento, identificação e classificação de 
bactérias aeróbias, coloração de Gram e Ziehl-
-Nielsen  (princípio e técnica); Metabolismo 
energético: regulação do balanço energético, 
controle da ingestão alimentar, controle do gasto 
de energia, bioenergética;Termorregulação: físi-
ca e fisiologia da regulação da temperatura, me-
canismos adaptativos, calorimetria; Parâmetros 
sorológicos: Conceitos básicos de imunologia, 
Testes imuno-sorológicos; Etiologia, caracte-
rística e mecanismo de infecções causadas 
por vírus, bactérias e protozoários; Métodos de 
automação na triagem sorológica de doadores 
de sangue; Biologia molecular em medicina 
transfusional; Controle de qualidade interno e 
externo na triagem sorológica de doadores de 
sangue; Imuno-hematologia: Conceitos básicos 
em imunohematologia; Nomenclatura ISBT de 
grupos sangüíneos; Sistemas de grupos san-
güíneos, Antígenos de baixa e alta freqüência; 
Testes imuno-hematológicos; Anemia hemolítica 
auto-imune - investigação laboratorial, Controle 
de qualidade em imunohematologia;  Biossegu-
rança em laboratório;  Legislação vigente em he-
moterapia: RDC 343, 13 de dezembro de 2002, 
publicada em DOU em 19/12/2002.

012 - BORRACHEIRO
NÍVEL: ENSINO FUNDAMENTAL - CICLO I (5º 
ANO)

– LÍNGUA PORTUGUESA
As questões de Língua Portuguesa têm por 
objetivo verificar a capacidade de leitura, com-
preensão e interpretação de texto, bem como, a 
habilidade de usar a linguagem como meio para 
produzir, expressar e comunicar ideias em dife-
rentes situações. Interpretação e Compreensão 
de textos. 
A prova de Língua Portuguesa será elaborada 
com base na Regra Ortográfica vigente, consi-
derando que as novas regras do acordo orto-
gráfico, serão obrigatórios no Brasil, em caráter 
definitivo, a partir de Janeiro de 2013

– MATEMÁTICA
Resolução de Problemas - As 04 operações 
(cálculos simples) – Operações com números 
racionais (fração) – Resolução de situações-
-problema. Raciocínio Lógico.

– CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDA-
DES
Conhecimentos marcantes do cenário cultural, 
político, científico, econômico e social no Brasil 
e no mundo. Princípios de organização social, 
cultural, meio ambiente, política e econômica 
brasileira. Análise dos principais conflitos nacio-
nais e mundiais. Assuntos de interesse geral - 
nacional ou internacional - amplamente veicula-
dos, nos últimos dois anos, pela imprensa falada 
ou escrita de circulação nacional ou local - rádio, 
televisão, jornais, revistas e/ou internet.
– CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
As Normas Regulamentadoras - NR, relativas 
à segurança e medicina do trabalho (Da NR01 
a NR34). Organização do local de trabalho. 
Comportamento no local de trabalho. Primeiros 
Socorros. Noções práticas de como evitar aci-
dentes.
Ferramentas para uso do borracheiro; Identifi-
cação dos danos apresentados nos pneus; ca-
libragem; tipos de pneus e vida útil; etapas da 
troca de pneus.

013 - CONTADOR
NÍVEL: SUPERIOR COMPLETO EM CIÊNCIAS 
CONTÁBEIS

– LÍNGUA PORTUGUESA
As questões de Língua Portuguesa têm por 
objetivo verificar a capacidade de leitura, com-
preensão e interpretação de texto, bem como, 
a habilidade de usar a linguagem como meio 
para produzir, expressar e comunicar ideias em 
diferentes situações. Interpretação de Textos. 
Tipos de Comunicação: Descrição, Narração e 
Dissertação. Figuras e Vícios de Linguagem. Or-
tografia Oficial. Acentuação Gráfica. Separação 
de Sílabas. Classes de Palavras: substantivo, 
adjetivo, verbo, artigo, preposição, advérbio, 
conjunção, numeral e pronomes. Pronomes: co-
locação, uso, formas pronominais de tratamento. 
Flexão Nominal e Verbal. Concordância Nominal 
e Verbal. Emprego de Tempos e Modos. Vozes 
do Verbo. Regência Nominal e Verbal. Ocorrên-
cia de Crase. Estrutura do Vocábulo: radicais 
e afixos. Formação de Palavras: composição e 
derivação. Termos da Oração. Tipos de Sujeito. 
Estrutura do Período: coordenação e subordi-
nação. Sinônimos, antônimos e homônimos. 
Confronto e conhecimento de frases corretas 
e incorretas. - A prova de Língua Portuguesa 
será elaborada com base na Regra Ortográfica 
vigente, considerando que as novas regras do 
acordo ortográfico, serão obrigatórias no Brasil, 
em caráter definitivo, a partir de Janeiro de 2013

– MATEMÁTICA
O candidato deverá demonstrar competência 
para utilizar o raciocínio lógico (entendimento 
de estrutura lógica de situações-problema), 
bem como aplicar conteúdos matemáticos na 
vida prática, com relação aos seguintes pontos: 
Números relativos inteiros e fracionários: opera-
ções e suas propriedades (adição, subtração, 
multiplicação, divisão e potenciação). Múltiplos 
e divisores: máximo divisor comum e mínimo 
múltiplo comum. Frações ordinárias e decimais. 
Números decimais: propriedades e operações. 
Expressões numéricas. Equações do 1ºe 2º 
graus. Problemas. Sistemas de medida de tem-
po. Sistema métrico decimal. Sistema monetário 
brasileiro. Problemas, números e grandezas 
proporcionais: razões e proporções. Divisão 
em partes proporcionais. Regra de três simples 
e composta. Porcentagem. Juro simples: juros, 
capital, tempo, taxas e montantes. Fundamentos 
da Teoria dos Conjuntos; Conjuntos Numéricos: 
Números Naturais e Inteiros (divisibilidade, nú-
meros primos, fatoração, Números Racionais 
e Irracionais (reta numérica, valor absoluto, re-
presentação decimal), Números Reais(relação 
de ordem e intervalos), Operações. Funções: 
Estudo das Relações, Definição da Função, 
Funções definidas por fórmulas: Domínio, Ima-
gem e Contradomínio, Gráficos, Função Injeto-
ra, Sobrejetora e Bijetora, Funções par e ímpar, 
Funções crescentes e decrescentes, Função 
Inversa, Função Composta, Função Polinominal 
do 1º Grau, Quadrática, Modular, Exponencial e 
Logarítmica, Funções Trigonométricas. Reso-
luções de Equações, Inequações e Sistemas. 
Noções básicas de lógica, Análise de tabelas 
e gráficos, Raciocínio lógico e Resolução de 
situações-problema.

- CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES
Conhecimentos marcantes do cenário cultural, 
político, científico, econômico e social no Brasil 
e no mundo. Princípios de organização social, 
cultural, meio ambiente, política e econômica 
brasileira. Análise dos principais conflitos nacio-
nais e mundiais. Assuntos de interesse geral - 
nacional ou internacional - amplamente veicula-
dos, nos últimos dois anos, pela imprensa falada 
ou escrita de circulação nacional ou local - rádio, 
televisão, jornais, revistas e/ou internet.

–  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
CONHECIMENTOS BÁSICOS DE INFORMÁTI-
CA: Windows XP, Office 2007; Conhecimentos 
de navegação na Internet; Internet Explorer 8.
Código Tributário do Município de Pindamo-
nhangaba
Contabilidade Geral: Contabilidade: Princípios 
Fundamentais, Conceito, Objeto, Finalidade, 
Campo de aplicação. Patrimônio. Situação 
Líquida. Plano de Contas. Escrituração Con-
tábil. Despesa e Receitas. Fatos Administrati-
vos.Operações com Mercadorias.Operações 
Contábeis. Teoria das Contas. Balancete de 
Verificação. Ajustes e Operações de Encerra-
mento. Dividendos. Participações Estatutárias.
Demonstrações Contábeis. Constituição e 
reversão de reservas. Critérios de Avaliação 
dos Componentes Patrimoniais.Contabilidade 
Pública: Orçamento Público: Conceito, Tipos e 
Princípios Orçamentários. Plano Plurianual, Lei 
de Diretrizes Orçamentárias, Lei de Orçamen-
to Anual. Elaboração, Aprovação, Execução e 
Avaliação do Orçamento. Classificação Insti-
tucional e Funcional?Programática. Contabili-
dade Pública: Conceito, Campo de Atuação e 
Regimes Contábeis. Receita Pública: Conceito 
e Classificação. Receita Orçamentária. Recei-
ta  Extra?Orçamentária. Codificação. Estágios. 
Restituição e Anulação de Receitas. Dívida 
Ativa. Despesa Pública: Conceito e Classi-
ficação. Despesa Orçamentária e Despesa 
Extra?Orçamentária. Classificação Econômi-
ca. Classificação  Funcional?Programática. 
Codificação. Estágios. Restos a Pagar. Dívida 
Pública. Regime de Adiantamento. Créditos Adi-
cionais. Escrituração das operações típicas das 
Entidades Públicas: do Sistema Orçamentário, 
Financeiro, Patrimonial e de Compensação. 
Balanço Orçamentário. Balanço Financeiro. Ba-
lanço Patrimonial. Demonstração das Variações 
Patrimoniais. Lei Complementar no 101/2000. 
Resolução nº. 750 do Conselho Federal de 
Contabilidade. Licitações: Conceito, princípios, 
objeto e finalidade. Obrigatoriedade, dispensa 
e inexigibilidade. Modalidades. Procedimentos 
e fases. Revogação e anulação (fundamen-
tos, iniciativa e efeitos decorrentes). Comis-
são Permanente de Licitações (constituição e 
responsabilidade). Contratos administrativos: 
conceito, características e principais tipos: re-
ajuste de preços: correção monetária: reequilí-
brio econômico e financeiro. Auditoria: Noções 
gerais sobre auditoria: conceituação e objetivos. 
Auditoria interna, externa e fiscal: conceito, ob-
jetivos, forma de atuação, responsabilidades e 
atribuições. Procedimentos de auditoria. Normas 
de execução dos trabalhos de auditoria. Estudo 
e avaliação do sistema contábil e de controles 
internos. Aplicação dos procedimentos de audi-
toria. Documentação de auditoria. Continuida-
de normal dos negócios da entidade. Tipos de 
Parecer do auditor. Fraude e erro. Auditoria das 
contas de resultado: receitas, despesas e cus-
tos.Resolução n°1111/07 do Conselho Federal 
de Contabilidade. 1- Contabilidade Pública: ori-
gem, conceito, campo de aplicação e legislação, 
Lei no.4.320/64. 2- Plano de Contas: conceito, 
estrutura e critérios de classificação das contas, 
sistemas de contas; 3- Orçamento: origem e con-
ceito, orçamento-programa (conceitos básicos e 
legislação pertinente),princípios orçamentários, 
técnicas de elaboração orçamentária, plano plu-
rianual de investimentos (PPA),Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual 
(LOA), movimentação de créditos e mecanismos 
retificadores do orçamento; 4- Receita e Despe-
sa Pública: conceitos, classificação, estágios e 
legislação;  Demonstrações Contábeis: balanço 
orçamentário, balanço patrimonial, demonstra-
ção das variações patrimoniais.

014 - COORDENADOR DE OBRAS E SERVI-
ÇOS
NÍVEL: ENSINO MÉDIO COMPLETO

– LÍNGUA PORTUGUESA
As questões de Língua Portuguesa têm por 
objetivo verificar a capacidade de leitura, com-
preensão e interpretação de texto, bem como, 
a habilidade de usar a linguagem como meio 
para produzir, expressar e comunicar ideias em 
diferentes situações. Interpretação de Textos. 
Tipos de Comunicação: Descrição, Narração e 
Dissertação. Figuras e Vícios de Linguagem. Or-
tografia Oficial. Acentuação Gráfica. Separação 
de Sílabas. Classes de Palavras: substantivo, 
adjetivo, verbo, artigo, preposição, advérbio, 
conjunção, numeral e pronomes. Pronomes: co-
locação, uso, formas pronominais de tratamento. 
Flexão Nominal e Verbal. Concordância Nominal 
e Verbal. Emprego de Tempos e Modos. Vozes 
do Verbo. Regência Nominal e Verbal. Ocorrên-
cia de Crase. Estrutura do Vocábulo: radicais 
e afixos. Formação de Palavras: composição e 
derivação. Termos da Oração. Tipos de Sujeito. 
Estrutura do Período: coordenação e subordi-
nação. Sinônimos, antônimos e homônimos. 
Confronto e conhecimento de frases corretas e 
incorretas. - A prova de Língua Portuguesa será 
elaborada com base na Ortográfica vigente, con-
siderando que as novas regras do acordo orto-
gráfico, serão obrigatórias no Brasil, em caráter 
definitivo, a partir de Janeiro de 2013

– MATEMÁTICA
O candidato deverá demonstrar competência 
para utilizar o raciocínio lógico (entendimento 
de estrutura lógica de situações-problema), 
bem como aplicar conteúdos matemáticos na 
vida prática, com relação aos seguintes pontos: 
Conjuntos numéricos: números reais; Opera-

ções Matemáticas: com potencia e com radicais; 
Razão e Proporção; Regra de Três Simples e 
Composta; Porcentagem; Equação do 1º e 2º 
grau: solução de problemas; Sistemas de Medi-
das: decimal e não decimal; Geometria Plana: 
perímetro, áreas e volume; Complemento de 
Geometria: semelhança, relações métricas no 
triangulo retângulo ; Noções de Estatística: fun-
ção e gráfico e Juros Simples e Compostos.
Noções básicas de lógica, Análise de tabelas 
e gráficos, Raciocínio lógico e Resolução de 
situações-problema.

– CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDA-
DES
Conhecimentos marcantes do cenário cultural, 
político, científico, econômico e social no Brasil 
e no mundo. Princípios de organização social, 
cultural, meio ambiente, política e econômica 
brasileira. Análise dos principais conflitos nacio-
nais e mundiais. Assuntos de interesse geral - 
nacional ou internacional - amplamente veicula-
dos, nos últimos dois anos, pela imprensa falada 
ou escrita de circulação nacional ou local - rádio, 
televisão, jornais, revistas e/ou internet.

– CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
CONHECIMENTOS BÁSICOS DE INFORMÁTI-
CA: Windows XP, Office 2007; Conhecimentos 
de navegação na Internet; Internet Explorer 8.
Interpretação de desenhos, plantas, esquemas 
e especificações, conhecimento de elétrica, hi-
dráulica e edificações. Higiene e segurança no 
trabalho. Interpretação de Projetos (desenhos e 
plantas). Conhecimentos em instalações hidráu-
licas. Manutenção preventiva de equipamentos 
e redes elétricas. Conhecimentos em instala-
ções elétricas. Conhecimento de escala, nivela-
mento. Movimento da terra. Elaboração de rela-
tórios de obra/diário. Quantificação de serviços 
executados. Acompanhamento de Cronograma 
físico. Conceitos básicos de gerenciamento. O 
processo de gerenciamento. O planejamento do 
gerenciamento da obra. O planejamento do can-
teiro. Segurança do trabalho.

015 - MESTRE DE OBRAS E SERVIÇOS
NÍVEL: ENSINO MÉDIO COMPLETO

– LÍNGUA PORTUGUESA
As questões de Língua Portuguesa têm por 
objetivo verificar a capacidade de leitura, com-
preensão e interpretação de texto, bem como, 
a habilidade de usar a linguagem como meio 
para produzir, expressar e comunicar ideias em 
diferentes situações. Interpretação de Textos. 
Tipos de Comunicação: Descrição, Narração e 
Dissertação. Figuras e Vícios de Linguagem. Or-
tografia Oficial. Acentuação Gráfica. Separação 
de Sílabas. Classes de Palavras: substantivo, 
adjetivo, verbo, artigo, preposição, advérbio, 
conjunção, numeral e pronomes. Pronomes: co-
locação, uso, formas pronominais de tratamento. 
Flexão Nominal e Verbal. Concordância Nominal 
e Verbal. Emprego de Tempos e Modos. Vozes 
do Verbo. Regência Nominal e Verbal. Ocorrên-
cia de Crase. Estrutura do Vocábulo: radicais 
e afixos. Formação de Palavras: composição e 
derivação. Termos da Oração. Tipos de Sujeito. 
Estrutura do Período: coordenação e subordi-
nação. Sinônimos, antônimos e homônimos. 
Confronto e conhecimento de frases corretas e 
incorretas. - A prova de Língua Portuguesa será 
elaborada com base na Ortográfica vigente, con-
siderando que as novas regras do acordo orto-
gráfico, serão obrigatórias no Brasil, em caráter 
definitivo, a partir de Janeiro de 2013

– MATEMÁTICA
O candidato deverá demonstrar competência 
para utilizar o raciocínio lógico (entendimento 
de estrutura lógica de situações-problema), 
bem como aplicar conteúdos matemáticos na 
vida prática, com relação aos seguintes pontos: 
Conjuntos numéricos: números reais; Opera-
ções Matemáticas: com potencia e com radicais; 
Razão e Proporção; Regra de Três Simples e 
Composta; Porcentagem; Equação do 1º e 2º 
grau: solução de problemas; Sistemas de Medi-
das: decimal e não decimal; Geometria Plana: 
perímetro, áreas e volume; Complemento de 
Geometria: semelhança, relações métricas no 
triangulo retângulo ; Noções de Estatística: fun-
ção e gráfico e Juros Simples e Compostos.
Noções básicas de lógica, Análise de tabelas 
e gráficos, Raciocínio lógico e Resolução de 
situações-problema.

– CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDA-
DES
Conhecimentos marcantes do cenário cultural, 
político, científico, econômico e social no Brasil 
e no mundo. Princípios de organização social, 
cultural, meio ambiente, política e econômica 
brasileira. Análise dos principais conflitos nacio-
nais e mundiais. Assuntos de interesse geral - 
nacional ou internacional - amplamente veicula-
dos, nos últimos dois anos, pela imprensa falada 
ou escrita de circulação nacional ou local - rádio, 
televisão, jornais, revistas e/ou internet.

– CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
CONHECIMENTOS BÁSICOS DE INFORMÁTI-
CA: Windows XP, Office 2007; Conhecimentos 
de navegação na Internet; Internet Explorer 8.
Interpretação de desenhos, plantas, esquemas 
e especificações, conhecimento de elétrica, hi-
dráulica e edificações. Higiene e segurança no 
trabalho. Interpretação de Projetos (desenhos 
e plantas). Conhecimentos em instalações hi-
dráulicas. Manutenção preventiva de equipa-
mentos e redes elétricas. Conhecimentos em 
instalações elétricas. Conhecimento de escala, 
nivelamento. Movimento da terra. Elaboração 
de relatórios de obra/diário. Quantificação de 
serviços executados. Acompanhamento de Cro-
nograma físico.
016 - COVEIRO
NÍVEL: ENSINO FUNDAMENTAL - CICLO I (5º 
ANO)
 LÍNGUA PORTUGUESA
As questões de Língua Portuguesa têm por 
objetivo verificar a capacidade de leitura, com-
preensão e interpretação de texto, bem como, a 
habilidade de usar a linguagem como meio para 
produzir, expressar e comunicar ideias em dife-
rentes situações. Interpretação e Compreensão 
de textos. 
A prova de Língua Portuguesa será elaborada 
com base na Regra Ortográfica vigente, consi-
derando que as novas regras do acordo
ortográfico, serão obrigatórios no Brasil, em ca-
ráter definitivo, a partir de Janeiro de 2013

– MATEMÁTICA
Resolução de Problemas - As 04 operações 
(cálculos simples) – Operações com números 
racionais (fração) – Resolução de situações-
-problema. Raciocínio Lógico.

– CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDA-
DES
Conhecimentos marcantes do cenário cultural, 
político, científico, econômico e social no Brasil 
e no mundo. Princípios de organização social, 
cultural, meio ambiente, política e econômica 
brasileira. Análise dos principais conflitos nacio-
nais e mundiais. Assuntos de interesse geral - 
nacional ou internacional - amplamente veicula-
dos, nos últimos dois anos, pela imprensa falada 
ou escrita de circulação nacional ou local - rádio, 
televisão, jornais, revistas e/ou internet.

– CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
As Normas Regulamentadoras - NR, relativas 
à segurança e medicina do trabalho (Da NR01 
a NR34). Organização do local de trabalho. 
Comportamento no local de trabalho. Primeiros 
Socorros. Noções práticas de como evitar aci-
dentes.
Atividades e conhecimentos básicos sobre a 
rotina do trabalho, compatível com a função. 
Preparação de sepulturas. Inumações e exuma-
ções. Noções de higiene e primeiros socorros. 
Medidas para prevenção de acidentes. Noções 
de: Como abrir sepulturas; sepultamentos; con-
feccionar canteiros; exumação  de cadáveres; 
traslado de  corpos e despojos; conservação de 
cemitérios; Conservação de  máquinas e equipa-
mentos;  Segurança  de cemitérios.

017 - DESENHISTA
NÍVEL: ENSINO MÉDIO COMPLETO

– LÍNGUA PORTUGUESA
As questões de Língua Portuguesa têm por 
objetivo verificar a capacidade de leitura, com-
preensão e interpretação de texto, bem como, 
a habilidade de usar a linguagem como meio 
para produzir, expressar e comunicar ideias em 
diferentes situações. Interpretação de Textos. 
Tipos de Comunicação: Descrição, Narração e 
Dissertação. Figuras e Vícios de Linguagem. Or-
tografia Oficial. Acentuação Gráfica. Separação 
de Sílabas. Classes de Palavras: substantivo, 
adjetivo, verbo, artigo, preposição, advérbio, 
conjunção, numeral e pronomes. Pronomes: co-
locação, uso, formas pronominais de tratamento. 
Flexão Nominal e Verbal. Concordância Nominal 
e Verbal. Emprego de Tempos e Modos. Vozes 
do Verbo. Regência Nominal e Verbal. Ocorrên-
cia de Crase. Estrutura do Vocábulo: radicais 
e afixos. Formação de Palavras: composição e 
derivação. Termos da Oração. Tipos de Sujeito. 
Estrutura do Período: coordenação e subordi-
nação. Sinônimos, antônimos e homônimos. 

Confronto e conhecimento de frases corretas e 
incorretas. - A prova de Língua Portuguesa será 
elaborada com base na Ortográfica vigente, con-
siderando que as novas regras do acordo orto-
gráfico, serão obrigatórias no Brasil, em caráter 
definitivo, a partir de Janeiro de 2013

– MATEMÁTICA
O candidato deverá demonstrar competência 
para utilizar o raciocínio lógico (entendimento 
de estrutura lógica de situações-problema), 
bem como aplicar conteúdos matemáticos na 
vida prática, com relação aos seguintes pontos: 
Conjuntos numéricos: números reais; Opera-
ções Matemáticas: com potencia e com radicais; 
Razão e Proporção; Regra de Três Simples e 
Composta; Porcentagem; Equação do 1º e 2º 
grau: solução de problemas; Sistemas de Medi-
das: decimal e não decimal; Geometria Plana: 
perímetro, áreas e volume; Complemento de 
Geometria: semelhança, relações métricas no 
triangulo retângulo ; Noções de Estatística: fun-
ção e gráfico e Juros Simples e Compostos.
Noções básicas de lógica, Análise de tabelas 
e gráficos, Raciocínio lógico e Resolução de 
situações-problema.

–CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES
Conhecimentos marcantes do cenário cultural, 
político, científico, econômico e social no Brasil 
e no mundo. Princípios de organização social, 
cultural, meio ambiente, política e econômica 
brasileira. Análise dos principais conflitos nacio-
nais e mundiais. Assuntos de interesse geral - 
nacional ou internacional - amplamente veicula-
dos, nos últimos dois anos, pela imprensa falada 
ou escrita de circulação nacional ou local - rádio, 
televisão, jornais, revistas e/ou internet.

– CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
CONHECIMENTOS BÁSICOS DE INFORMÁTI-
CA: Windows XP, Office 2007; Conhecimentos 
de navegação na Internet; Internet Explorer 8.
Desenvolvimento e representação gráfica de 
projetos de arquitetura: definições de planta de 
situação, locação (implantação), planta baixa, 
corte, fachada, elevações. Detalhes construtivos 
e de elementos em geral. Especificação de ma-
teriais; carimbo; linhas de representação; letras 
e números; escalas; indicação de chamadas; 
representação de escadas e rampas; repre-
sentação de coberturas em plantas, cortes e 
fachadas; cotas; marcação de cortes; ampliação 
de detalhes; numeração e títulos de desenhos; 
representação, designação e quadro de portas 
e esquadrias; representação de materiais. Dese-
nho geométrico e cálculo de áreas. Formatos de 
papel da série A, tipos de papel e dobramentos 
de cópias. Caracterização das fases de projeto. 
Escalas de redução e ampliação. Instrumentos e 
materiais físicos de utilizados para  a elaboração 
do desenho. Leitura de projetos complementa-
res: projeto estrutural, de instalações elétricas 
e de iluminação, hidro-sanitário, de segurança, 
combate a incêndios etc. Leitura e elaboração 
de desenho de levantamento topográfico e pro-
jeto de terraplenagem. Normas Brasileiras de 
Desenhos Técnicos. Desenho em AUTOCAD 
(Versões de 2000 para cima): menus, coman-
dos, aplicações.

018 - ELETRICISTA ESPECIALIZADO
NÍVEL: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO

– LÍNGUA PORTUGUESA
As questões de Língua Portuguesa têm por 
objetivo verificar a capacidade de leitura, com-
preensão e interpretação de texto, bem como, a 
habilidade de usar a linguagem como meio para 
produzir, expressar e comunicar idéias em dife-
rentes situações. Interpretação e Compreensão 
de textos. Emprego das classes de palavras: 
substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, 
advérbio e preposição. Acentuação Gráfica; Cra-
se; Pontuação.
A prova de Língua Portuguesa será elaborada 
com base na Regra Ortográfica vigente, consi-
derando que as novas regras do acordo orto-
gráfico, serão obrigatórias no Brasil, em caráter 
definitivo, a partir de Janeiro de 2013

– MATEMÁTICA
Sistema de Medidas - Resolução de Problemas - 
As 04 operações (cálculos simples) – Operações 
com números racionais (fração) – Resolução de 
situações-problema.

– CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDA-
DES
Conhecimentos marcantes do cenário cultural, 
político, científico, econômico e social no Brasil 
e no mundo. Princípios de organização social, 
cultural, meio ambiente, política e econômica 
brasileira. Análise dos principais conflitos nacio-
nais e mundiais. Assuntos de interesse geral - 
nacional ou internacional - amplamente veicula-
dos, nos últimos dois anos, pela imprensa falada 
ou escrita de circulação nacional ou local - rádio, 
televisão, jornais, revistas e/ou internet.

– CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
As Normas Regulamentadoras - NR, relativas 
à segurança e medicina do trabalho (Da NR01 
a NR34). Organização do local de trabalho. 
Comportamento no local de trabalho. Primeiros 
Socorros. Noções práticas de como evitar aci-
dentes.
NR 10 – SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES 
E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE E ALTE-
RAÇÕES. Montagens elétricas, manutenção 
corretiva em instalação elétrica; Materiais e ins-
trumentos utilizados na atividade; Confecção de 
instalações elétricas em prédios públicos; Equi-
pamentos e materiais: conhecimento e finalida-
des; Leitura de desenhos e esquemas de circui-
tos elétricos; Limpeza e lubrificação de chaves 
compensadoras, substituição e ajuste de peças 
defeituosas; Noções de Segurança do trabalho: 
acidentes do trabalho, causas e prevenção; Nor-
mas de segurança: conceito e equipamentos;

019 - ENCANADOR
NÍVEL: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO

– LÍNGUA PORTUGUESA
As questões de Língua Portuguesa têm por 
objetivo verificar a capacidade de leitura, com-
preensão e interpretação de texto, bem como, a 
habilidade de usar a linguagem como meio para 
produzir, expressar e comunicar idéias em dife-
rentes situações. Interpretação e Compreensão 
de textos. Emprego das classes de palavras: 
substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, 
advérbio e preposição. Acentuação Gráfica; Cra-
se; Pontuação.
A prova de Língua Portuguesa será elaborada 
com base na Regra Ortográfica vigente, consi-
derando que as novas regras do acordo orto-
gráfico, serão obrigatórias no Brasil, em caráter 
definitivo, a partir de Janeiro de 2013

–  MATEMÁTICA
Sistema de Medidas - Resolução de Problemas - 
As 04 operações (cálculos simples) – Operações 
com números racionais (fração) – Resolução de 
situações-problema.

– CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDA-
DES
Conhecimentos marcantes do cenário cultural, 
político, científico, econômico e social no Brasil 
e no mundo. Princípios de organização social, 
cultural, meio ambiente, política e econômica 
brasileira. Análise dos principais conflitos nacio-
nais e mundiais. Assuntos de interesse geral - 
nacional ou internacional - amplamente veicula-
dos, nos últimos dois anos, pela imprensa falada 
ou escrita de circulação nacional ou local - rádio, 
televisão, jornais, revistas e/ou internet.

– CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
As Normas Regulamentadoras - NR, relativas 
à segurança e medicina do trabalho (Da NR01 
a NR34). Organização do local de trabalho. 
Comportamento no local de trabalho. Primeiros 
Socorros. Noções práticas de como evitar aci-
dentes.
Tipos de tubulação. Tipos de conexão. Materiais 
utilizados. Equipamentos utilizados. Interpreta-
ção de desenhos básicos de redes de água e 
esgoto. Instalação, manutenção e reparos em 
tubulação de ferro cobre, PVC e cerâmicas. 
Instalação dos vários tipos de conexões, passa-
gens e caixas de redes de água e esgoto. Co-
nhecimento de ferramentas manuais, elétricas e 
outras usadas na profissão.

020 - ENGENHEIRO CIVIL
NÍVEL: SUPERIOR COMPLETO EM ENGE-
NHARIA CIVIL

–  LÍNGUA PORTUGUESA
As questões de Língua Portuguesa têm por 
objetivo verificar a capacidade de leitura, com-
preensão e interpretação de texto, bem como, 
a habilidade de usar a linguagem como meio 
para produzir, expressar e comunicar ideias em 
diferentes situações. Interpretação de Textos. 
Tipos de Comunicação: Descrição, Narração e 
Dissertação. Figuras e Vícios de Linguagem. Or-
tografia Oficial. Acentuação Gráfica. Separação 
de Sílabas. Classes de Palavras: substantivo, 
adjetivo, verbo, artigo, preposição, advérbio, 
conjunção, numeral e pronomes. Pronomes: co-
locação, uso, formas pronominais de tratamento. 
Flexão Nominal e Verbal. Concordância Nominal 
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e Verbal. Emprego de Tempos e Modos. Vozes 
do Verbo. Regência Nominal e Verbal. Ocorrên-
cia de Crase. Estrutura do Vocábulo: radicais 
e afixos. Formação de Palavras: composição e 
derivação. Termos da Oração. Tipos de Sujeito. 
Estrutura do Período: coordenação e subordi-
nação. Sinônimos, antônimos e homônimos. 
Confronto e conhecimento de frases corretas 
e incorretas. - A prova de Língua Portuguesa 
será elaborada com base na Regra Ortográfica 
vigente, considerando que as novas regras do 
acordo ortográfico, serão obrigatórias no Brasil, 
em caráter definitivo, a partir de Janeiro de 2013

– MATEMÁTICA
O candidato deverá demonstrar competência 
para utilizar o raciocínio lógico (entendimento 
de estrutura lógica de situações-problema), 
bem como aplicar conteúdos matemáticos na 
vida prática, com relação aos seguintes pontos: 
Números relativos inteiros e fracionários: opera-
ções e suas propriedades (adição, subtração, 
multiplicação, divisão e potenciação). Múltiplos 
e divisores: máximo divisor comum e mínimo 
múltiplo comum. Frações ordinárias e decimais. 
Números decimais: propriedades e operações. 
Expressões numéricas. Equações do 1ºe 2º 
graus. Problemas. Sistemas de medida de tem-
po. Sistema métrico decimal. Sistema monetário 
brasileiro. Problemas, números e grandezas 
proporcionais: razões e proporções. Divisão 
em partes proporcionais. Regra de três simples 
e composta. Porcentagem. Juro simples: juros, 
capital, tempo, taxas e montantes. Fundamentos 
da Teoria dos Conjuntos; Conjuntos Numéricos: 
Números Naturais e Inteiros (divisibilidade, nú-
meros primos, fatoração, Números Racionais 
e Irracionais (reta numérica, valor absoluto, re-
presentação decimal), Números Reais(relação 
de ordem e intervalos), Operações. Funções: 
Estudo das Relações, Definição da Função, 
Funções definidas por fórmulas: Domínio, Ima-
gem e Contradomínio, Gráficos, Função Injeto-
ra, Sobrejetora e Bijetora, Funções par e ímpar, 
Funções crescentes e decrescentes, Função 
Inversa, Função Composta, Função Polinominal 
do 1º Grau, Quadrática, Modular, Exponencial 
e Logarítmica, Funções Trigonométricas. Reso-
luções de Equações, Inequações e Sistemas. 
Noções básicas de lógica, Análise de tabelas 
e gráficos, Raciocínio lógico e Resolução de 
situações-problema.

– CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDA-
DES
Conhecimentos marcantes do cenário cultural, 
político, científico, econômico e social no Brasil 
e no mundo. Princípios de organização social, 
cultural, meio ambiente, política e econômica 
brasileira. Análise dos principais conflitos nacio-
nais e mundiais. Assuntos de interesse geral - 
nacional ou internacional - amplamente veicula-
dos, nos últimos dois anos, pela imprensa falada 
ou escrita de circulação nacional ou local - rádio, 
televisão, jornais, revistas e/ou internet.

– CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
CONHECIMENTOS BÁSICOS DE INFORMÁTI-
CA: Windows XP, Office 2007; Conhecimentos 
de navegação na Internet; Internet Explorer 8.
LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE PINDAMO-
NHANGABA; LEI Nº 1.411 DE 10 DE OUTUBRO 
DE 1974(CÓDIGO DE POSTURA DE PINDA-
MONHANGABA).
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL: Aglome-
rantes, cal, gesso, cimento, agregados; Concre-
tos, propriedades, fator água/cimento, resistên-
cia mecânica e durabilidade; Aços para concreto 
armado: Classificação; Materiais cerâmicos para 
construção civil; Estruturas de concreto arma-
do, formas de madeira e metálicas, produção e 
lançamento do concreto, Cura e adensamento, 
desforma. Normas brasileiras.  
ARGAMASSAS: Classificação, propriedades es-
senciais, principais argamassas preparadas no 
canteiro de obras, argamassas industrializadas, 
principais patologias. 
REVESTIMENTOS CERÂMICOS: tipos, classi-
ficação, cortes, assentamento, juntas de dilata-
ção, movimentação e dessolidarização.
PLANEJAMENTO DE OBRAS DE CONSTRU-
ÇÃO CIVIL: Engenharia de custos, orçamento, 
composição de custos unitários, parciais e totais, 
levantamento de quantidades, especificação de 
materiais e serviços, contratação de obras e ser-
viços, planejamento de tempo; análise PERT/
CPM.  
ABASTECIMENTO DE ÁGUA: Demanda e con-
sumo de água; Estimativa de vazões; Captação, 
adução, reservação, estações elevatórias e 
distribuição de água; Qualidade da água e pa-
drão de potabilidade; Princípios do tratamento 
de água. 
ESGOTAMENTO SANITÁRIO: Sistemas estáti-
cos para a disposição de esgotos; rede coletora; 
qualidade da água e padrões de lançamento; 
princípios do tratamento de esgotos.
DRENAGEM PLUVIAL: Estimativa de contribui-
ções; galerias e canais.  
LIMPEZA PÚBLICA: Estimativa de contribui-
ções; Coleta de resíduos sólidos domiciliares; 
Compostagem; Aterro sanitário e controlado; 
RCD.  
PROJETO E DIMENSIONAMENTO DE INSTA-
LAÇÕES PREDIAIS: água fria, esgotos sanitá-
rios, águas pluviais, combate a incêndio.
MECÂNICA DOS SOLOS. Caracterização dos 
solos. Resistência ao cisalhamento, compacta-
ção, tensões e deformações, compressibilidade 
e adensamento, estabilidade de taludes e en-
costas, empuxos de terra, drenagem. Funda-
ções diretas e profundas. Tipos e características 
das fundações. Estruturas de contenção. 
RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS: Tensões, de-
formações, propriedades mecânicas dos mate-
riais, torção, flexão, cisalhamento, linha elástica, 
flambagem, critérios de resistência.  Dimensio-
namento de elementos estruturais de concreto 
armado, de aço e de madeira. 
TEORIA DAS ESTRUTURAS: Morfologia das 
estruturas, carregamentos, idealização; Estrutu-
ras isostáticas planas e espaciais; Princípio dos 
Trabalhos Virtuais; Cálculo de deslocamentos 
em estruturas isostáticas; Análise de estrutu-
ras estaticamente indeterminadas: método das 
forças; Análise de estruturas cinematicamente 
indeterminadas: método dos deslocamentos; 
Aplicações nas estruturas de concreto, aço e 
madeira. 
SISTEMA VIÁRIO: noções básicas de projetos 
de topografia, geométrico e de terraplenagem; 
Pavimentação de vias: tipos de vias, dimensio-
namento de pavimentos, tipos de materiais. 

021 - ENGENHEIRO AGRÔNOMO
NÍVEL: SUPERIOR COMPLETO EM ENGE-
NHARIA AGRONOMICA

–  LÍNGUA PORTUGUESA
As questões de Língua Portuguesa têm por 
objetivo verificar a capacidade de leitura, com-
preensão e interpretação de texto, bem como, 
a habilidade de usar a linguagem como meio 
para produzir, expressar e comunicar ideias em 
diferentes situações. Interpretação de Textos. 
Tipos de Comunicação: Descrição, Narração e 
Dissertação. Figuras e Vícios de Linguagem. Or-
tografia Oficial. Acentuação Gráfica. Separação 
de Sílabas. Classes de Palavras: substantivo, 
adjetivo, verbo, artigo, preposição, advérbio, 
conjunção, numeral e pronomes. Pronomes: co-
locação, uso, formas pronominais de tratamento. 
Flexão Nominal e Verbal. Concordância Nominal 
e Verbal. Emprego de Tempos e Modos. Vozes 
do Verbo. Regência Nominal e Verbal. Ocorrên-
cia de Crase. Estrutura do Vocábulo: radicais 
e afixos. Formação de Palavras: composição e 
derivação. Termos da Oração. Tipos de Sujeito. 
Estrutura do Período: coordenação e subordi-
nação. Sinônimos, antônimos e homônimos. 
Confronto e conhecimento de frases corretas 
e incorretas. - A prova de Língua Portuguesa 
será elaborada com base na Regra Ortográfica 
vigente, considerando que as novas regras do 
acordo ortográfico, serão obrigatórias no Brasil, 
em caráter definitivo, a partir de Janeiro de 2013

– MATEMÁTICA
O candidato deverá demonstrar competência 
para utilizar o raciocínio lógico (entendimento 
de estrutura lógica de situações-problema), 
bem como aplicar conteúdos matemáticos na 
vida prática, com relação aos seguintes pontos: 
Números relativos inteiros e fracionários: opera-
ções e suas propriedades (adição, subtração, 
multiplicação, divisão e potenciação). Múltiplos 
e divisores: máximo divisor comum e mínimo 
múltiplo comum. Frações ordinárias e decimais. 
Números decimais: propriedades e operações. 
Expressões numéricas. Equações do 1ºe 2º 
graus. Problemas. Sistemas de medida de tem-
po. Sistema métrico decimal. Sistema monetário 
brasileiro. Problemas, números e grandezas 
proporcionais: razões e proporções. Divisão 
em partes proporcionais. Regra de três simples 
e composta. Porcentagem. Juro simples: juros, 
capital, tempo, taxas e montantes. Fundamentos 
da Teoria dos Conjuntos; Conjuntos Numéricos: 
Números Naturais e Inteiros (divisibilidade, nú-
meros primos, fatoração, Números Racionais 
e Irracionais (reta numérica, valor absoluto, re-
presentação decimal), Números Reais(relação 
de ordem e intervalos), Operações. Funções: 
Estudo das Relações, Definição da Função, 
Funções definidas por fórmulas: Domínio, Ima-
gem e Contradomínio, Gráficos, Função Injeto-
ra, Sobrejetora e Bijetora, Funções par e ímpar, 
Funções crescentes e decrescentes, Função 
Inversa, Função Composta, Função Polinominal 

do 1º Grau, Quadrática, Modular, Exponencial e 
Logarítmica, Funções Trigonométricas. Reso-
luções de Equações, Inequações e Sistemas. 
Noções básicas de lógica, Análise de tabelas 
e gráficos, Raciocínio lógico e Resolução de 
situações-problema.

– CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDA-
DES
Conhecimentos marcantes do cenário cultural, 
político, científico, econômico e social no Brasil 
e no mundo. Princípios de organização social, 
cultural, meio ambiente, política e econômica 
brasileira. Análise dos principais conflitos nacio-
nais e mundiais. Assuntos de interesse geral - 
nacional ou internacional - amplamente veicula-
dos, nos últimos dois anos, pela imprensa falada 
ou escrita de circulação nacional ou local - rádio, 
televisão, jornais, revistas e/ou internet.

–  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
CONHECIMENTOS BÁSICOS DE INFORMÁTI-
CA: Windows XP, Office 2007; Conhecimentos 
de navegação na Internet; Internet Explorer 8.
LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE PINDAMO-
NHANGABA; LEI Nº 1.411 DE 10 DE OUTUBRO 
DE 1974(CÓDIGO DE POSTURA DE PINDA-
MONHANGABA).
Os solos da Região  – Classificação, morfologia 
e gênese. Características e propriedades quími-
cas, físicas e biológicas. Aptidão agrícola dos so-
los. Planejamento e práticas conservacionistas. 
Características químicas dos solos. Fertilidade: 
adubos e adubação. Calagem. Microbiologia 
dos solos. Natureza e propriedades dos solos. 
Clima. Variáveis climáticas. Hidrologia. Ciclo 
Hidrológico.Meteorologia. Bacias Hidrográficas. 
Produção vegetal. As principais culturas da Re-
gião. Tratos Culturais. Pragas e fitossanidade. 
Hidráulica Agrícola. Princípios Fundamentais. 
Estruturas hidráulicas e seu dimensionamento. 
Irrigação e drenagem. A água no solo. Relação 
solo-água-clima-planta. Evapotranspiração. Os 
métodos de irrigação. Drenagem: princípios 
gerais; tipos de drenos. Barragens de terra. 
Características gerais. Detalhes construtivos. 
Comportas e vertedores. Bacias hidrográficas 
e hidráulicas. Produção animal: principais as-
pectos técnicos das explorações bovina, ovina, 
suína e avícola. Nutrição animal: princípios fun-
damentais, macro e micro nutrientes. Alimentos 
concentrados e volumosos. A Aqüicultura. Agro-
ecologia. Conceitos eprincípios.Zoneamento 
agrícola e regiões agroecológicas da Bahia. Ava-
liação e perícia agronômica. Princípios gerais, 
objetivos e metodologias. As pastagens nativas 
e cultivadas. Manejo e conservação. Agrotóxicos 
: conceito e características gerais dos produtos.

022 - ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO 
TRABALHO
NÍVEL: SUPERIOR COMPLETO EM ENGE-
NHARIA E ESPECIALIZAÇAO EM ENGENHA-
RIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO

– LÍNGUA PORTUGUESA
As questões de Língua Portuguesa têm por 
objetivo verificar a capacidade de leitura, com-
preensão e interpretação de texto, bem como, 
a habilidade de usar a linguagem como meio 
para produzir, expressar e comunicar ideias em 
diferentes situações. Interpretação de Textos. 
Tipos de Comunicação: Descrição, Narração e 
Dissertação. Figuras e Vícios de Linguagem. Or-
tografia Oficial. Acentuação Gráfica. Separação 
de Sílabas. Classes de Palavras: substantivo, 
adjetivo, verbo, artigo, preposição, advérbio, 
conjunção, numeral e pronomes. Pronomes: co-
locação, uso, formas pronominais de tratamento. 
Flexão Nominal e Verbal. Concordância Nominal 
e Verbal. Emprego de Tempos e Modos. Vozes 
do Verbo. Regência Nominal e Verbal. Ocorrên-
cia de Crase. Estrutura do Vocábulo: radicais 
e afixos. Formação de Palavras: composição e 
derivação. Termos da Oração. Tipos de Sujeito. 
Estrutura do Período: coordenação e subordi-
nação. 
Sinônimos, antônimos e homônimos. Confronto 
e conhecimento de frases corretas e incorretas. 
- A prova de Língua Portuguesa será elaborada 
com base na Regra Ortográfica vigente, consi-
derando que as novas regras do acordo orto-
gráfico, serão obrigatórias no Brasil, em caráter 
definitivo, a partir de Janeiro de 2013

– MATEMÁTICA
O candidato deverá demonstrar competência 
para utilizar o raciocínio lógico (entendimento 
de estrutura lógica de situações-problema), 
bem como aplicar conteúdos matemáticos na 
vida prática, com relação aos seguintes pontos: 
Números relativos inteiros e fracionários: opera-
ções e suas propriedades (adição, subtração, 
multiplicação, divisão e potenciação). Múltiplos 
e divisores: máximo divisor comum e mínimo 
múltiplo comum. Frações ordinárias e decimais. 
Números decimais: propriedades e operações. 
Expressões numéricas. Equações do 1ºe 2º 
graus. Problemas. Sistemas de medida de tem-
po. Sistema métrico decimal. Sistema monetário 
brasileiro. Problemas, números e grandezas 
proporcionais: razões e proporções. Divisão 
em partes proporcionais. Regra de três simples 
e composta. Porcentagem. Juro simples: juros, 
capital, tempo, taxas e montantes. Fundamentos 
da Teoria dos Conjuntos; Conjuntos Numéricos: 
Números Naturais e Inteiros (divisibilidade, nú-
meros primos, fatoração, Números Racionais 
e Irracionais (reta numérica, valor absoluto, re-
presentação decimal), Números Reais(relação 
de ordem e intervalos), Operações. Funções: 
Estudo das Relações, Definição da Função, 
Funções definidas por fórmulas: Domínio, Ima-
gem e Contradomínio, Gráficos, Função Injeto-
ra, Sobrejetora e Bijetora, Funções par e ímpar, 
Funções crescentes e decrescentes, Função 
Inversa, Função Composta, Função Polinominal 
do 1º Grau, Quadrática, Modular, Exponencial e 
Logarítmica, Funções Trigonométricas. Reso-
luções de Equações, Inequações e Sistemas. 
Noções básicas de lógica, Análise de tabelas 
e gráficos, Raciocínio lógico e Resolução de 
situações-problema.

–  CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDA-
DES
Conhecimentos marcantes do cenário cultural, 
político, científico, econômico e social no Brasil 
e no mundo. Princípios de organização social, 
cultural, meio ambiente, política e econômica 
brasileira. Análise dos principais conflitos nacio-
nais e mundiais. Assuntos de interesse geral - 
nacional ou internacional - amplamente veicula-
dos, nos últimos dois anos, pela imprensa falada 
ou escrita de circulação nacional ou local - rádio, 
televisão, jornais, revistas e/ou internet.

–  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
CONHECIMENTOS BÁSICOS DE INFORMÁTI-
CA: Windows XP, Office 2007; Conhecimentos 
de navegação na Internet; Internet Explorer 8.
LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE PINDAMO-
NHANGABA; LEI Nº 1.411 DE 10 DE OUTUBRO 
DE 1974(CÓDIGO DE POSTURA DE PINDA-
MONHANGABA).
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – 
CIPA – (implantação,treinamento); Equipamen-
tos de Proteção Individual  - EPI’s  – (seleção, 
avaliação). Programa de Prevenção de Riscos 
Ambientais  – PPRA  – (identificação, avalia-
ção, e medidas de controle e monitoramento 
dos riscos ambientais). Instalações Serviços em 
eletricidade (proteção contra choques elétricos, 
contra incêndios e contra descargas atmosféri-
cas).Transporte, movimentação, armazenagem 
e manuseio de materiais; (limites deTolerância, 
limites de tolerância para ruídos, limites de to-
lerância para calor, limites de tolerância para 
poeiras minerais, agentes químicos, agentes 
biológicos, graus de insalubridade, eliminação/
neutralização de insalubridade). Higiene do 
Trabalho (Agentes Físicos  – Ruídos, Vibração, 
Sobrecarga Térmica, Frio, Radiações 
lonizantes e não lonizantes, Agentes Químicos, 
Agentes Biológicos, Ventilação Industrial, Avalia-
ção e Controle de Agentes Físicos, químicos e 
Biológicos, manuseio de aparelhos de medição). 
Atividades e Operações Perigosas (explosivos, 
inflamáveis, eletricidade, radiações ionizantes). 
Ergonomia (lesões por Esforços Repetitivos/
Doenças Osteomusculares Relacionadas ao 
Trabalho – LER/DORT, mobiliário, levantamento,
transporte e descarga individual de materiais, 
condições ambientais de trabalho, organização 
do trabalho). Programa de Condições e Meio 
Ambiente de Trabalho na Indústria da Cons-
trução  – PCMAT  – elaboração, implantação, 
layout de canteiro de obra, áreas de vivência, 
cronograma de implantação, proteções coleti-
vas e individuais, programa educativo. Proteção 
Contra Incêndios (Saídas de emergência, prote-
ção por extintores). Condições Sanitárias e de 
Conforto nos Locais de Trabalho. Sinalização de 
Segurança.

023 - FISCAL DE POSTURAS
NÍVEL: ENSINO MÉDIO COMPLETO

–  LÍNGUA PORTUGUESA
As questões de Língua Portuguesa têm por 
objetivo verificar a capacidade de leitura, com-
preensão e interpretação de texto, bem como, 
a habilidade de usar a linguagem como meio 
para produzir, expressar e comunicar ideias em 
diferentes situações. Interpretação de Textos. 
Tipos de Comunicação: Descrição, Narração e 
Dissertação. Figuras e Vícios de Linguagem. Or-
tografia Oficial. Acentuação Gráfica. Separação 
de Sílabas. Classes de Palavras: substantivo, 

adjetivo, verbo, artigo, preposição, advérbio, 
conjunção, numeral e pronomes. Pronomes: co-
locação, uso, formas pronominais de tratamento. 
Flexão Nominal e Verbal. Concordância Nominal 
e Verbal. Emprego de Tempos e Modos. Vozes 
do Verbo. Regência Nominal e Verbal. Ocorrên-
cia de Crase. Estrutura do Vocábulo: radicais 
e afixos. Formação de Palavras: composição e 
derivação. Termos da Oração. Tipos de Sujeito. 
Estrutura do Período: coordenação e subordi-
nação. Sinônimos, antônimos e homônimos. 
Confronto e conhecimento de frases corretas e 
incorretas. - A prova de Língua Portuguesa será 
elaborada com base na Ortográfica vigente, con-
siderando que as novas regras do acordo orto-
gráfico, serão obrigatórias no Brasil, em caráter 
definitivo, a partir de Janeiro de 2013

–  MATEMÁTICA
O candidato deverá demonstrar competência 
para utilizar o raciocínio lógico (entendimento 
de estrutura lógica de situações-problema), 
bem como aplicar conteúdos matemáticos na 
vida prática, com relação aos seguintes pontos: 
Conjuntos numéricos: números reais; Opera-
ções Matemáticas: com potencia e com radicais; 
Razão e Proporção; Regra de Três Simples e 
Composta; Porcentagem; Equação do 1º e 2º 
grau: solução de problemas; Sistemas de Medi-
das: decimal e não decimal; Geometria Plana: 
perímetro, áreas e volume; Complemento de 
Geometria: semelhança, relações métricas no 
triangulo retângulo ; Noções de Estatística: fun-
ção e gráfico e Juros Simples e Compostos.
Noções básicas de lógica, Análise de tabelas 
e gráficos, Raciocínio lógico e Resolução de 
situações-problema.

– CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDA-
DES
Conhecimentos marcantes do cenário cultural, 
político, científico, econômico e social no Brasil 
e no mundo. Princípios de organização social, 
cultural, meio ambiente, política e econômica 
brasileira. Análise dos principais conflitos nacio-
nais e mundiais. Assuntos de interesse geral - 
nacional ou internacional - amplamente veicula-
dos, nos últimos dois anos, pela imprensa falada 
ou escrita de circulação nacional ou local - rádio, 
televisão, jornais, revistas e/ou internet.

–  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
CONHECIMENTOS BÁSICOS DE INFORMÁTI-
CA: Windows XP, Office 2007; Conhecimentos 
de navegação na Internet; Internet Explorer 8.
LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE PINDAMO-
NHANGABA; LEI Nº 1.411 DE 10 DE OUTUBRO 
DE 1974(CÓDIGO DE POSTURA DE PINDA-
MONHANGABA).
Legislação Municipal Específica; Funções do 
Fiscal;  Hierarquia; Utilização de logradouros 
públicos; Muros, cercas e calçadas; Queimadas; 
Cortes de árvores; Clubes recreativos; Horários 
e forma de funcionamento de bancas de jornais, 
teatros, circos, farmácias, parques, etc.; Comér-
cio ambulante; Aferição de pesos e medidas; 
Código de Posturas do Município  de Pindamo-
nhangaba.
024 - FONOAUDIÓLOGO
NÍVEL: SUPERIOR COMPLETO EM FONOAU-
DIOLOGIA

– LÍNGUA PORTUGUESA
As questões de Língua Portuguesa têm por 
objetivo verificar a capacidade de leitura, com-
preensão e interpretação de texto, bem como, 
a habilidade de usar a linguagem como meio 
para produzir, expressar e comunicar ideias em 
diferentes situações. Interpretação de Textos. 
Tipos de Comunicação: Descrição, Narração e 
Dissertação. Figuras e Vícios de Linguagem. Or-
tografia Oficial. Acentuação Gráfica. Separação 
de Sílabas. Classes de Palavras: substantivo, 
adjetivo, verbo, artigo, preposição, advérbio, 
conjunção, numeral e pronomes. Pronomes: co-
locação, uso, formas pronominais de tratamento. 
Flexão Nominal e Verbal. Concordância Nominal 
e Verbal. Emprego de Tempos e Modos. Vozes 
do Verbo. Regência Nominal e Verbal. Ocorrên-
cia de Crase. Estrutura do Vocábulo: radicais 
e afixos. Formação de Palavras: composição e 
derivação. Termos da Oração. Tipos de Sujeito. 
Estrutura do Período: coordenação e subordi-
nação. Sinônimos, antônimos e homônimos. 
Confronto e conhecimento de frases corretas 
e incorretas. - A prova de Língua Portuguesa 
será elaborada com base na Regra Ortográfica 
vigente, considerando que as novas regras do 
acordo ortográfico, serão obrigatórias no Brasil, 
em caráter definitivo, a partir de Janeiro de 2013

– MATEMÁTICA
O candidato deverá demonstrar competência 
para utilizar o raciocínio lógico (entendimento 
de estrutura lógica de situações-problema), 
bem como aplicar conteúdos matemáticos na 
vida prática, com relação aos seguintes pontos: 
Números relativos inteiros e fracionários: opera-
ções e suas propriedades (adição, subtração, 
multiplicação, divisão e potenciação). Múltiplos 
e divisores: máximo divisor comum e mínimo 
múltiplo comum. Frações ordinárias e decimais. 
Números decimais: propriedades e operações. 
Expressões numéricas. Equações do 1ºe 2º 
graus. Problemas. Sistemas de medida de tem-
po. Sistema métrico decimal. Sistema monetário 
brasileiro. Problemas, números e grandezas 
proporcionais: razões e proporções. Divisão 
em partes proporcionais. Regra de três simples 
e composta. Porcentagem. Juro simples: juros, 
capital, tempo, taxas e montantes. Fundamentos 
da Teoria dos Conjuntos; Conjuntos Numéricos: 
Números Naturais e Inteiros (divisibilidade, nú-
meros primos, fatoração, Números Racionais 
e Irracionais (reta numérica, valor absoluto, re-
presentação decimal), Números Reais(relação 
de ordem e intervalos), Operações. Funções: 
Estudo das Relações, Definição da Função, 
Funções definidas por fórmulas: Domínio, Ima-
gem e Contradomínio, Gráficos, Função Injeto-
ra, Sobrejetora e Bijetora, Funções par e ímpar, 
Funções crescentes e decrescentes, Função 
Inversa, Função Composta, Função Polinominal 
do 1º Grau, Quadrática, Modular, Exponencial e 
Logarítmica, Funções Trigonométricas. Reso-
luções de Equações, Inequações e Sistemas. 
Noções básicas de lógica, Análise de tabelas 
e gráficos, Raciocínio lógico e Resolução de 
situações-problema.

– CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDA-
DES
Conhecimentos marcantes do cenário cultural, 
político, científico, econômico e social no Brasil 
e no mundo. Princípios de organização social, 
cultural, meio ambiente, política e econômica 
brasileira. Análise dos principais conflitos nacio-
nais e mundiais. Assuntos de interesse geral - 
nacional ou internacional - amplamente veicula-
dos, nos últimos dois anos, pela imprensa falada 
ou escrita de circulação nacional ou local - rádio, 
televisão, jornais, revistas e/ou internet.

–  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
O SUS pode ser seu melhor plano de saúde - 
Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor.
- CARTILHA: ABC DO SUS - Doutrinas e Princí-
pios - Ministério da Saúde - Secretaria Nacional 
de Assistência à Saúde
- Cartilha “Entendendo o SUS” – Ministério da 
Saúde.
- O SUS de A a Z : garantindo saúde nos muni-
cípios / Ministério da Saúde, Conselho Nacional 
das Secretarias Municipais de Saúde. – 3. ed. 
– Brasília : Editora do Ministério da Saúde, 2009.
- Constituição Federal (artigos 196 a 200) 
- Lei 8.080, de 19/9/91990 (com suas altera-
ções) - Lei orgânica da Saúde que dispõe sobre 
as condições para a promoção, proteção e recu-
peração da saúde, a organização e o funciona-
mento dos serviços correspondentes e dá outras 
providências. 
- Lei 9.836, de 23/9/1999 (Acrescenta dispositi-
vos à Lei no 8.080)
- Lei 11.108, de 07/4/2005 (Altera a Lei no 8.080)
- Lei 10. 424, de 15/4/2002 (Acrescenta capítulo 
e artigo à Lei no 8.080) 
Disartria e Dislalia, Conceito, Tratamen-
to; Fonoaudiologia Escolar, Campo de 
atuação,Prevenção e reabilitação;Audiologia 
Clínica; Determinação dos limiares tonais por 
via aérea e via óssea; Logoaudimetria e imi-
tanciometria; Método eletrofisiológicos de ava-
liação da audição: BERA e Emissões Otoacús-
ticas – vantagens e desvantagens;Aquisição e 
Retardo de Linguagem;Motricidade Oral; De-
senvolvimento das funções estomalognáticas; 
Princípios aplicados ao diagnóstico e tratamento 
miofuncional; Disfonia; Classificação, conceito, 
etiologia e reabilitação vocal; Fissuras labiopa-
latinas e insuficiência faringes; Classificação 
de fissuras; Incompetência e insuficiência Velo-
-faríngea; Distúrbios da voz e problemas asso-
ciados ;Leitura e Escrita e Dislexia; Definições, 
causas e atuação fonoaudiológica; Disfluência e 
Gagueira; Disfluência versus gagueira; Atuação 
interdisciplinar;Fonoaudiologia e Saúde Pública.
Áreas de atuação.

025 - FUNILEIRO PINTOR
NÍVEL: ENSINO MÉDIO COMPLETO

– LÍNGUA PORTUGUESA
As questões de Língua Portuguesa têm por 
objetivo verificar a capacidade de leitura, com-
preensão e interpretação de texto, bem como, 
a habilidade de usar a linguagem como meio 
para produzir, expressar e comunicar ideias em 
diferentes situações. Interpretação de Textos. 

Tipos de Comunicação: Descrição, Narração e 
Dissertação. Figuras e Vícios de Linguagem. Or-
tografia Oficial. Acentuação Gráfica. Separação 
de Sílabas. Classes de Palavras: substantivo, 
adjetivo, verbo, artigo, preposição, advérbio, 
conjunção, numeral e pronomes. Pronomes: co-
locação, uso, formas pronominais de tratamento. 
Flexão Nominal e Verbal. Concordância Nominal 
e Verbal. Emprego de Tempos e Modos. Vozes 
do Verbo. Regência Nominal e Verbal. Ocorrên-
cia de Crase. Estrutura do Vocábulo: radicais 
e afixos. Formação de Palavras: composição e 
derivação. Termos da Oração. Tipos de Sujeito. 
Estrutura do Período: coordenação e subordi-
nação. Sinônimos, antônimos e homônimos. 
Confronto e conhecimento de frases corretas e 
incorretas. - A prova de Língua Portuguesa será 
elaborada com base na Ortográfica vigente, con-
siderando que as novas regras do acordo orto-
gráfico, serão obrigatórias no Brasil, em caráter 
definitivo, a partir de Janeiro de 2013

–  MATEMÁTICA
O candidato deverá demonstrar competência 
para utilizar o raciocínio lógico (entendimento 
de estrutura lógica de situações-problema), 
bem como aplicar conteúdos matemáticos na 
vida prática, com relação aos seguintes pontos: 
Conjuntos numéricos: números reais; Opera-
ções Matemáticas: com potencia e com radicais; 
Razão e Proporção; Regra de Três Simples e 
Composta; Porcentagem; Equação do 1º e 2º 
grau: solução de problemas; Sistemas de Medi-
das: decimal e não decimal; Geometria Plana: 
perímetro, áreas e volume; Complemento de 
Geometria: semelhança, relações métricas no 
triangulo retângulo ; Noções de Estatística: fun-
ção e gráfico e Juros Simples e Compostos.
Noções básicas de lógica, Análise de tabelas 
e gráficos, Raciocínio lógico e Resolução de 
situações-problema.

– CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDA-
DES
Conhecimentos marcantes do cenário cultural, 
político, científico, econômico e social no Brasil 
e no mundo. Princípios de organização social, 
cultural, meio ambiente, política e econômica 
brasileira. Análise dos principais conflitos nacio-
nais e mundiais. Assuntos de interesse geral - 
nacional ou internacional - amplamente veicula-
dos, nos últimos dois anos, pela imprensa falada 
ou escrita de circulação nacional ou local - rádio, 
televisão, jornais, revistas e/ou internet.

– CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Conhecimentos e utilização adequada das fer-
ramentas; Conhecimentos da norma de segu-
rança; Explosão; Óleos e lubrificantes; Motor; 
Transmissão; Suspensão; Ignição; Peças de re-
posição; Sistemas de medidas utilizadas para as 
peças, roscas e parafusos; Conhecimentos bá-
sicos da função. Segurança do trabalho( EPI’s)

026 - GUARDA
NÍVEL: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO

– LÍNGUA PORTUGUESA
As questões de Língua Portuguesa têm por 
objetivo verificar a capacidade de leitura, com-
preensão e interpretação de texto, bem como, a 
habilidade de usar a linguagem como meio para 
produzir, expressar e comunicar idéias em dife-
rentes situações. Interpretação e Compreensão 
de textos. Emprego das classes de palavras: 
substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, 
advérbio e preposição. Acentuação Gráfica; Cra-
se; Pontuação.
A prova de Língua Portuguesa será elaborada 
com base na Regra Ortográfica vigente, consi-
derando que as novas regras do acordo orto-
gráfico, serão obrigatórias no Brasil, em caráter 
definitivo, a partir de Janeiro de 2013

– MATEMÁTICA
Sistema de Medidas - Resolução de Problemas - 
As 04 operações (cálculos simples) – Operações 
com números racionais (fração) – Resolução de 
situações-problema.

– CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDA-
DES
Conhecimentos marcantes do cenário cultural, 
político, científico, econômico e social no Brasil 
e no mundo. Princípios de organização social, 
cultural, meio ambiente, política e econômica 
brasileira. Análise dos principais conflitos nacio-
nais e mundiais. Assuntos de interesse geral - 
nacional ou internacional - amplamente veicula-
dos, nos últimos dois anos, pela imprensa falada 
ou escrita de circulação nacional ou local - rádio, 
televisão, jornais, revistas e/ou internet.

– CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
As Normas Regulamentadoras - NR, relativas 
à segurança e medicina do trabalho (Da NR01 
a NR34). Organização do local de trabalho. 
Comportamento no local de trabalho. Primeiros 
Socorros. Noções práticas de como evitar aci-
dentes.
Atividades específicas inerentes ao emprego, 
boas maneiras, comportamento no ambiente de 
trabalho, noções básicas de vigilância, noções 
básicas de atendimento ao público. Questões 
Situacionais baseadas nas atividades a serem 
desenvolvidas no emprego. Noções de ética e 
cidadania.

027 - LAVADOR LUBRIFICADOR
NÍVEL: ENSINO FUNDAMENTAL - CICLO I (5º 
ANO)

– LÍNGUA PORTUGUESA
As questões de Língua Portuguesa têm por 
objetivo verificar a capacidade de leitura, com-
preensão e interpretação de texto, bem como, a 
habilidade de usar a linguagem como meio para 
produzir, expressar e comunicar ideias em dife-
rentes situações. Interpretação e Compreensão 
de textos. 
A prova de Língua Portuguesa será elaborada 
com base na Regra Ortográfica vigente, consi-
derando que as novas regras do acordo orto-
gráfico, serão obrigatórios no Brasil, em caráter 
definitivo, a partir de Janeiro de 2013

– MATEMÁTICA
Resolução de Problemas - As 04 operações 
(cálculos simples) – Operações com números 
racionais (fração) – Resolução de situações-
-problema. Raciocínio Lógico.

–  CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDA-
DES
Conhecimentos marcantes do cenário cultural, 
político, científico, econômico e social no Brasil 
e no mundo. Princípios de organização social, 
cultural, meio ambiente, política e econômica 
brasileira. Análise dos principais conflitos nacio-
nais e mundiais. Assuntos de interesse geral - 
nacional ou internacional - amplamente veicula-
dos, nos últimos dois anos, pela imprensa falada 
ou escrita de circulação nacional ou local - rádio, 
televisão, jornais, revistas e/ou internet.

–  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
As Normas Regulamentadoras - NR, relativas 
à segurança e medicina do trabalho (Da NR01 
a NR34). Organização do local de trabalho. 
Comportamento no local de trabalho. Primeiros 
Socorros. Noções práticas de como evitar aci-
dentes.
Introdução à lubrificação: Conceitos básicos-
Tipos de lubrificantes,  Características princi-
pais dos lubrificantes, Óleos minerais, Graxas 
minerais, Óleos orgânicos, Misturas de óleos 
minerais e orgânicos, Lubrificantes sintéticos, 
Lubrificantes  grafíticos, Escolha de lubrifican-
tes, Classificação dos lubrificantes: normas SAE 
(Sociedade dos Engenheiros de Automóveis) e 
NLGI (Instituto Nacional de graxa lubrificante); 
Propriedades dos lubrificantes: Aderência, Vis-
cosidade, Ausência de ácidos, Pureza química, 
Resistência ao envelhecimento, Ponto de infla-
mação, Ponto de congelamento, Pureza mecâni-
ca; Técnicas de lubrificação; Dispositivos; Almo-
tolia, Copo graxeiro, Pistola graxeira, Pistola de 
óleo, Pincel, Espátula, Copo conta-gotas, Copo 
vareta, Copo com mecha  tipo sifão, Copo com 
mecha tipo tampão, Lubrificador mecânico; Ou-
tros dispositivos de lubrificação: Lubrificador por 
névoa, Lubrificador hidrostático, Mancais com 
cavidade; Lubrificação centralizada: três tipos; 
Linha simples, Linha dupla, Progressivo; Carac-
terísticas e os tipos de lubrificação com sistema 
selado: Sistema selado, Lubrificação por banho, 
Banho com anel, Banho com colar, Lubrificador 
de nível constante,  Lubrificação por salpico, Ba-
nho com estopa, Banho com almofada, Sistema 
circulatório.

028 - MARCENEIRO
NÍVEL: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO

–  LÍNGUA PORTUGUESA
As questões de Língua Portuguesa têm por 
objetivo verificar a capacidade de leitura, com-
preensão e interpretação de texto, bem como, a 
habilidade de usar a linguagem como meio para 
produzir, expressar e comunicar idéias em dife-
rentes situações. Interpretação e Compreensão 
de textos. Emprego das classes de palavras: 
substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, 
advérbio e preposição. Acentuação Gráfica; Cra-
se; Pontuação.
A prova de Língua Portuguesa será elaborada 
com base na Regra Ortográfica vigente, consi-
derando que as novas regras do acordo orto-
gráfico, serão obrigatórias no Brasil, em caráter 

definitivo, a partir de Janeiro de 2013

–  MATEMÁTICA
Sistema de Medidas - Resolução de Problemas - 
As 04 operações (cálculos simples) – Operações 
com números racionais (fração) – Resolução de 
situações-problema.

– CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDA-
DES
Conhecimentos marcantes do cenário cultural, 
político, científico, econômico e social no Brasil 
e no mundo. Princípios de organização social, 
cultural, meio ambiente, política e econômica 
brasileira. Análise dos principais conflitos nacio-
nais e mundiais. Assuntos de interesse geral - 
nacional ou internacional - amplamente veicula-
dos, nos últimos dois anos, pela imprensa falada 
ou escrita de circulação nacional ou local - rádio, 
televisão, jornais, revistas e/ou internet.

— CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
As Normas Regulamentadoras - NR, relativas 
à segurança e medicina do trabalho (Da NR01 
a NR34). Organização do local de trabalho. 
Comportamento no local de trabalho. Primeiros 
Socorros. Noções práticas de como evitar aci-
dentes.
Ferramentas de trabalho. Madeiras e seus deri-
vados. Juntas e encaixes. Revestimento. Metro-
logia. Habilidades, destrezas e manuseios com 
máquinas operatrizes para madeiras que permi-
tam o corte, aparelhamento, esquadrejamento 
e furação. Habilidades, destrezas e manuseios 
com ferramentas portáteis como furadeira, li-
xadeira entre outras. Habilidades em executar 
serviços de confecção ou reparação em peças 
ou artefatos de madeira. Domínio e conhecimen-
to em revestimento de madeira com fórmicas e 
lâminas de madeira. Leitura e interpretação de 
desenhos.

029 - MECÂNICO
NÍVEL: ENSINO MÉDIO COMPLETO

— LÍNGUA PORTUGUESA
As questões de Língua Portuguesa têm por 
objetivo verificar a capacidade de leitura, com-
preensão e interpretação de texto, bem como, 
a habilidade de usar a linguagem como meio 
para produzir, expressar e comunicar ideias em 
diferentes situações. Interpretação de Textos. 
Tipos de Comunicação: Descrição, Narração e 
Dissertação. Figuras e Vícios de Linguagem. Or-
tografia Oficial. Acentuação Gráfica. Separação 
de Sílabas. Classes de Palavras: substantivo, 
adjetivo, verbo, artigo, preposição, advérbio, 
conjunção, numeral e pronomes. Pronomes: co-
locação, uso, formas pronominais de tratamento. 
Flexão Nominal e Verbal. Concordância Nominal 
e Verbal. Emprego de Tempos e Modos. Vozes 
do Verbo. Regência Nominal e Verbal. Ocorrên-
cia de Crase. Estrutura do Vocábulo: radicais 
e afixos. Formação de Palavras: composição e 
derivação. Termos da Oração. Tipos de Sujeito. 
Estrutura do Período: coordenação e subordi-
nação. Sinônimos, antônimos e homônimos. 
Confronto e conhecimento de frases corretas e 
incorretas. - A prova de Língua Portuguesa será 
elaborada com base na Ortográfica vigente, con-
siderando que as novas regras do acordo orto-
gráfico, serão obrigatórias no Brasil, em caráter 
definitivo, a partir de Janeiro de 2013

— MATEMÁTICA
O candidato deverá demonstrar competência 
para utilizar o raciocínio lógico (entendimento 
de estrutura lógica de situações-problema), 
bem como aplicar conteúdos matemáticos na 
vida prática, com relação aos seguintes pontos: 
Conjuntos numéricos: números reais; Opera-
ções Matemáticas: com potencia e com radicais; 
Razão e Proporção; Regra de Três Simples e 
Composta; Porcentagem; Equação do 1º e 2º 
grau: solução de problemas; Sistemas de Medi-
das: decimal e não decimal; Geometria Plana: 
perímetro, áreas e volume; Complemento de 
Geometria: semelhança, relações métricas no 
triangulo retângulo ; Noções de Estatística: fun-
ção e gráfico e Juros Simples e Compostos.
Noções básicas de lógica, Análise de tabelas 
e gráficos, Raciocínio lógico e Resolução de 
situações-problema.

— CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDA-
DES
Conhecimentos marcantes do cenário cultural, 
político, científico, econômico e social no Brasil 
e no mundo. Princípios de organização social, 
cultural, meio ambiente, política e econômica 
brasileira. Análise dos principais conflitos nacio-
nais e mundiais. Assuntos de interesse geral - 
nacional ou internacional - amplamente veicula-
dos, nos últimos dois anos, pela imprensa falada 
ou escrita de circulação nacional ou local - rádio, 
televisão, jornais, revistas e/ou internet.

— CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Conhecimentos e utilização adequada das fer-
ramentas; Conhecimentos da norma de segu-
rança; Explosão; Óleos e lubrificantes; Motor; 
Transmissão; Suspensão; Ignição; Peças de re-
posição; Sistemas de medidas utilizadas para as 
peças, roscas e parafusos; Conhecimentos bá-
sicos da função. Segurança do trabalho( EPI’s)

030 - MECÂNICO HIDRÁULICO
NÍVEL: ENSINO MÉDIO COMPLETO

— LÍNGUA PORTUGUESA
As questões de Língua Portuguesa têm por 
objetivo verificar a capacidade de leitura, com-
preensão e interpretação de texto, bem como, 
a habilidade de usar a linguagem como meio 
para produzir, expressar e comunicar ideias em 
diferentes situações. Interpretação de Textos. 
Tipos de Comunicação: Descrição, Narração e 
Dissertação. Figuras e Vícios de Linguagem. Or-
tografia Oficial. Acentuação Gráfica. Separação 
de Sílabas. Classes de Palavras: substantivo, 
adjetivo, verbo, artigo, preposição, advérbio, 
conjunção, numeral e pronomes. Pronomes: co-
locação, uso, formas pronominais de tratamento. 
Flexão Nominal e Verbal. Concordância Nominal 
e Verbal. Emprego de Tempos e Modos. Vozes 
do Verbo. Regência Nominal e Verbal. Ocorrên-
cia de Crase. Estrutura do Vocábulo: radicais 
e afixos. Formação de Palavras: composição e 
derivação. Termos da Oração. Tipos de Sujeito. 
Estrutura do Período: coordenação e subordi-
nação. Sinônimos, antônimos e homônimos. 
Confronto e conhecimento de frases corretas e 
incorretas. - A prova de Língua Portuguesa será 
elaborada com base na Ortográfica vigente, con-
siderando que as novas regras do acordo orto-
gráfico, serão obrigatórias no Brasil, em caráter 
definitivo, a partir de Janeiro de 2013

— MATEMÁTICA
O candidato deverá demonstrar competência 
para utilizar o raciocínio lógico (entendimento 
de estrutura lógica de situações-problema), 
bem como aplicar conteúdos matemáticos na 
vida prática, com relação aos seguintes pontos: 
Conjuntos numéricos: números reais; Opera-
ções Matemáticas: com potencia e com radicais; 
Razão e Proporção; Regra de Três Simples e 
Composta; Porcentagem; Equação do 1º e 2º 
grau: solução de problemas; Sistemas de Medi-
das: decimal e não decimal; Geometria Plana: 
perímetro, áreas e volume; Complemento de 
Geometria: semelhança, relações métricas no 
triangulo retângulo ; Noções de Estatística: fun-
ção e gráfico e Juros Simples e Compostos.
Noções básicas de lógica, Análise de tabelas 
e gráficos, Raciocínio lógico e Resolução de 
situações-problema.
— CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDA-
DES
Conhecimentos marcantes do cenário cultural, 
político, científico, econômico e social no Brasil 
e no mundo. Princípios de organização social, 
cultural, meio ambiente, política e econômica 
brasileira. Análise dos principais conflitos nacio-
nais e mundiais. Assuntos de interesse geral - 
nacional ou internacional - amplamente veicula-
dos, nos últimos dois anos, pela imprensa falada 
ou escrita de circulação nacional ou local - rádio, 
televisão, jornais, revistas e/ou internet.

– CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Conhecimentos teóricos e práticos da constru-
ção: estruturas, divisões, ferros, esquadrias, 
acabamentos. Tipos de tubulação. Tipos de 
conexão. Materiais utilizados. Equipamentos 
utilizados. Ligações de água. Ligações de es-
goto. Válvulas. Registros. Hidrômetros. Tipos de 
poços e bombas d’água. Noções de motor de 
bombas. Segurança dos equipamentos.
031 - MÉDICO AMBULATORIAL - CLÍNICO 
GERAL
NÍVEL: SUPERIOR COMPLETO EM MEDICINA

— LÍNGUA PORTUGUESA
As questões de Língua Portuguesa têm por 
objetivo verificar a capacidade de leitura, com-
preensão e interpretação de texto, bem como, 
a habilidade de usar a linguagem como meio 
para produzir, expressar e comunicar ideias em 
diferentes situações. Interpretação de Textos. 
Tipos de Comunicação: Descrição, Narração e 
Dissertação. Figuras e Vícios de Linguagem. Or-
tografia Oficial. Acentuação Gráfica. Separação 
de Sílabas. Classes de Palavras: substantivo, 
adjetivo, verbo, artigo, preposição, advérbio, 
conjunção, numeral e pronomes. Pronomes: co-
locação, uso, formas pronominais de tratamento. 
Flexão Nominal e Verbal. Concordância Nominal 
e Verbal. Emprego de Tempos e Modos. Vozes 

do Verbo. Regência Nominal e Verbal. Ocorrên-
cia de Crase. Estrutura do Vocábulo: radicais 
e afixos. Formação de Palavras: composição e 
derivação. Termos da Oração. Tipos de Sujeito. 
Estrutura do Período: coordenação e subordi-
nação. Sinônimos, antônimos e homônimos. 
Confronto e conhecimento de frases corretas 
e incorretas. - A prova de Língua Portuguesa 
será elaborada com base na Regra Ortográfica 
vigente, considerando que as novas regras do 
acordo ortográfico, serão obrigatórias no Brasil, 
em caráter definitivo, a partir de Janeiro de 2013

—  MATEMÁTICA
O candidato deverá demonstrar competência 
para utilizar o raciocínio lógico (entendimento 
de estrutura lógica de situações-problema), 
bem como aplicar conteúdos matemáticos na 
vida prática, com relação aos seguintes pontos: 
Números relativos inteiros e fracionários: opera-
ções e suas propriedades (adição, subtração, 
multiplicação, divisão e potenciação). Múltiplos 
e divisores: máximo divisor comum e mínimo 
múltiplo comum. Frações ordinárias e decimais. 
Números decimais: propriedades e operações. 
Expressões numéricas. Equações do 1ºe 2º 
graus. Problemas. Sistemas de medida de tem-
po. Sistema métrico decimal. Sistema monetário 
brasileiro. Problemas, números e grandezas 
proporcionais: razões e proporções. Divisão 
em partes proporcionais. Regra de três simples 
e composta. Porcentagem. Juro simples: juros, 
capital, tempo, taxas e montantes. Fundamentos 
da Teoria dos Conjuntos; Conjuntos Numéricos: 
Números Naturais e Inteiros (divisibilidade, nú-
meros primos, fatoração, Números Racionais 
e Irracionais (reta numérica, valor absoluto, re-
presentação decimal), Números Reais(relação 
de ordem e intervalos), Operações. Funções: 
Estudo das Relações, Definição da Função, 
Funções definidas por fórmulas: Domínio, Ima-
gem e Contradomínio, Gráficos, Função Injeto-
ra, Sobrejetora e Bijetora, Funções par e ímpar, 
Funções crescentes e decrescentes, Função 
Inversa, Função Composta, Função Polinominal 
do 1º Grau, Quadrática, Modular, Exponencial e 
Logarítmica, Funções Trigonométricas. Reso-
luções de Equações, Inequações e Sistemas. 
Noções básicas de lógica, Análise de tabelas 
e gráficos, Raciocínio lógico e Resolução de 
situações-problema.

— CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDA-
DES
Conhecimentos marcantes do cenário cultural, 
político, científico, econômico e social no Brasil 
e no mundo. Princípios de organização social, 
cultural, meio ambiente, política e econômica 
brasileira. Análise dos principais conflitos nacio-
nais e mundiais. Assuntos de interesse geral - 
nacional ou internacional - amplamente veicula-
dos, nos últimos dois anos, pela imprensa falada 
ou escrita de circulação nacional ou local - rádio, 
televisão, jornais, revistas e/ou internet.

— CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
O SUS pode ser seu melhor plano de saúde - 
Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor.
- CARTILHA: ABC DO SUS - Doutrinas e Princí-
pios - Ministério da Saúde - Secretaria Nacional 
de Assistência à Saúde
- Cartilha “Entendendo o SUS” – Ministério da 
Saúde.
- O SUS de A a Z : garantindo saúde nos muni-
cípios / Ministério da Saúde, Conselho Nacional 
das Secretarias Municipais de Saúde. – 3. ed. 
– Brasília : Editora do Ministério da Saúde, 2009.
- Constituição Federal (artigos 196 a 200) 
- Lei 8.080, de 19/9/91990 (com suas altera-
ções) - Lei orgânica da Saúde que dispõe sobre 
as condições para a promoção, proteção e recu-
peração da saúde, a organização e o funciona-
mento dos serviços correspondentes e dá outras 
providências. 
- Lei 9.836, de 23/9/1999 (Acrescenta dispositi-
vos à Lei no 8.080)
- Lei 11.108, de 07/4/2005 (Altera a Lei no 8.080)
- Lei 10. 424, de 15/4/2002 (Acrescenta capítulo 
e artigo à Lei no 8.080) 

Doenças Cardiovasculares: avaliação e trata-
mento do paciente com doença cardiovascular; 
insuficiência cardíaca; cardiomiopatias; doença 
arterial coronária; arritmias; doenças do miocár-
dio e pericárdio; hipertensão arterial sistêmica; 
doenças vasculares periféricas; diagnóstico 
diferencial de dor torácica; alterações eletrocar-
diográficas; doenças valvar e da aorta. Doenças 
Pulmonares: avaliação e tratamento do pacien-
te com doença respiratória; doença intersticial 
e infiltrativa; doenças pulmonares obstrutivas; 
doenças da pleura e mediastino; neoplasia pul-
monar; síndrome da apnéia do sono e doenças 
pulmonares ambiental e ocupacional. Doenças 
Renais: avaliação e tratamento do paciente 
com doença renal; distúrbios eletrolíticos e de 
fluidos; doenças glomerular; vascular renal; 
insufi-ciência renal aguda e crônica; desordens 
não glomerulares. Doenças Gastroinstestinais: 
avaliação e tratamento das principais manifes-
tações clínicas das doenças gastrointestinais; 
doenças do esôfago; do estômago e duodeno; 
doença inflamatória intestinal; neoplasias do 
trato gastrointestinal e doenças do pâncreas. 
Doenças do Fígado e Sistema Bilear: avaliação 
laboratorial do fígado; icterícia; hepatite aguda 
e crônica; insuficiência hepática; cirrose e suas 
complicações; doenças da vesícula biliar e trato 
biliar; neoplasias do fígado; doenças infiltrativas 
e vascular. Doenças Hematológicas: desordens 
da hemostasia (sangramento e trombose); ava-
liação e tratamento das anemias; avaliação da 
leucocitose e leucopenia. Doenças do Metabo-
lismo: obesidade; anorexia nervosa e bulimia; 
desordens do metabolismo dos lípides. Doenças 
Endocrinológicas: doenças da tireóide; diabetes 
mellito; hipoglicemia e insuficiência adrenal. 
Doenças Músculo-esqueléticas e do Tecido 
Conectivo: avaliação e tratamento do paciente 
com doença reumática; artrite reumatóide; Lú-
pus eritematoso sistêmico; espondiloartropatias; 
síndrome do anticorpofosfolípide; esclerose 
sistêmica; osteoratrites; gota e desordens do 
tecido mole não articular. Doenças Ósseas e do 
Metabolismo Ósseo: osteoporose; doenças da 
paratireóide e distúrbios do cálcio. Doenças In-
fecciosas. Doenças Neurológicas/Psiquiátricas: 
avaliação do paciente neurológico; desordens 
da consciência; demência e distúrbios de me-
mória; doenças cerébrovasculares; cefaléias; 
avaliação das síncopes; miastenia gravis; do-
ença de Parkinson; diagnóstico diferencial da 
síndrome convulsiva; distúrbios ansiosos e 
depressão. Urgências e Emergências: reani-
mação cardiopulmonar; avaliação e tratamento 
inicial do paciente em choque; imobilizações 
e cuidados no local do acidente; atendimento 
inicial ao paciente traumatizado; diagnóstico e 
tratamento inicial das emergências diabéticas; 
anafilaxia e reações alérgicas agudas; controle 
agudo da dor; diagnóstico e tratamento inicial 
das síndromes coronárias agudas; diagnósti-
co e tratamento inicial da embolia de pulmão; 
insuficiência respiratória aguda; hemorragias 
digestivas; anestesia para realização de suturas 
e drenagem de abcessos. Principais Problemas 
Médicos relacionados aos Idosos. Rastreamento 
de Doenças Cardiovasculares e do Câncer. Pre-
venção do Câncer. Exame Periódico de Saúde. 
Promoção da Saúde: controle da obesidade, ta-
bagismo e vacinação.
032 - MEIO OFICIAL
NÍVEL: ENSINO FUNDAMENTAL - CICLO I (5º 
ANO)

— LÍNGUA PORTUGUESA
As questões de Língua Portuguesa têm por 
objetivo verificar a capacidade de leitura, com-
preensão e interpretação de texto, bem como, a 
habilidade de usar a linguagem como meio para 
produzir, expressar e comunicar ideias em dife-
rentes situações. Interpretação e Compreensão 
de textos. 
A prova de Língua Portuguesa será elaborada 
com base na Regra Ortográfica vigente, consi-
derando que as novas regras do acordo orto-
gráfico, serão obrigatórios no Brasil, em caráter 
definitivo, a partir de Janeiro de 2013

—  MATEMÁTICA
Resolução de Problemas - As 04 operações 
(cálculos simples) – Operações com números 
racionais (fração) – Resolução de situações-
-problema. Raciocínio Lógico.

— CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDA-
DES
Conhecimentos marcantes do cenário cultural, 
político, científico, econômico e social no Brasil 
e no mundo. Princípios de organização social, 
cultural, meio ambiente, política e econômica 
brasileira. Análise dos principais conflitos nacio-
nais e mundiais. Assuntos de interesse geral - 
nacional ou internacional - amplamente veicula-
dos, nos últimos dois anos, pela imprensa falada 
ou escrita de circulação nacional ou local - rádio, 
televisão, jornais, revistas e/ou internet.

— CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
As Normas Regulamentadoras - NR, relativas 
à segurança e medicina do trabalho (Da NR01 
a NR34). Organização do local de trabalho. 
Comportamento no local de trabalho. Primeiros 
Socorros. Noções práticas de como evitar aci-
dentes.
Noções básicas de edificações,  Noções de 
medidas e cálculo de área. Conhecimento de 
como evitar acidentes. Habilidades em reparos: 
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acabamento de instalações prediais e serviços 
afins. Conhecimento de prumo, nível e esqua-
dro. Assentamento de tijolos.  Habilidade  no  
manuseio   de  ferramentas   (colher  de  pe-
dreiro, pá, picareta,  elétricas   leves , betoneira  
e outras). Conhecimentos dos tipos de traços 
de concreto e massa. Habilidades em reparos: 
acabamento de instalações  prediais e serviços 
afins.

033 - MOTORISTA ESPECIALIZADO
NÍVEL: ENSINO MÉDIO COMPLETO
— LÍNGUA PORTUGUESA
As questões de Língua Portuguesa têm por 
objetivo verificar a capacidade de leitura, com-
preensão e interpretação de texto, bem como, 
a habilidade de usar a linguagem como meio 
para produzir, expressar e comunicar ideias em 
diferentes situações. Interpretação de Textos. 
Tipos de Comunicação: Descrição, Narração e 
Dissertação. Figuras e Vícios de Linguagem. Or-
tografia Oficial. Acentuação Gráfica. Separação 
de Sílabas. Classes de Palavras: substantivo, 
adjetivo, verbo, artigo, preposição, advérbio, 
conjunção, numeral e pronomes. Pronomes: co-
locação, uso, formas pronominais de tratamen-
to. Flexão Nominal e Verbal. Concordância No-
minal e Verbal. Emprego de Tempos e Modos. 
Vozes do Verbo. Regência Nominal e Verbal. 
Ocorrência de Crase. Estrutura do Vocábulo: 
radicais e afixos. Formação de Palavras: com-
posição e derivação. Termos da Oração. Tipos 
de Sujeito. Estrutura do Período: coordenação 
e subordinação. Sinônimos, antônimos e homô-
nimos. Confronto e conhecimento de frases 
corretas e incorretas. - A prova de Língua Portu-
guesa será elaborada com base na Ortográfica 
vigente, considerando que as novas regras do 
acordo ortográfico, serão obrigatórias no Brasil, 
em caráter definitivo, a partir de Janeiro de 2013

—  MATEMÁTICA
O candidato deverá demonstrar competência 
para utilizar o raciocínio lógico (entendimento 
de estrutura lógica de situações-problema), 
bem como aplicar conteúdos matemáticos na 
vida prática, com relação aos seguintes pontos: 
Conjuntos numéricos: números reais; Opera-
ções Matemáticas: com potencia e com radicais; 
Razão e Proporção; Regra de Três Simples e 
Composta; Porcentagem; Equação do 1º e 2º 
grau: solução de problemas; Sistemas de Me-
didas: decimal e não decimal; Geometria Pla-
na: perímetro, áreas e volume; Complemento 
de Geometria: semelhança, relações métricas 
no triangulo retângulo ; Noções de Estatística: 
função e gráfico e Juros Simples e Compostos.
Noções básicas de lógica, Análise de tabelas 
e gráficos, Raciocínio lógico e Resolução de 
situações-problema.
— CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDA-
DES
Conhecimentos marcantes do cenário cultural, 
político, científico, econômico e social no Brasil 
e no mundo. Princípios de organização social, 
cultural, meio ambiente, política e econômica 
brasileira. Análise dos principais conflitos nacio-
nais e mundiais. Assuntos de interesse geral - 
nacional ou internacional - amplamente veicula-
dos, nos últimos dois anos, pela imprensa falada 
ou escrita de circulação nacional ou local - rádio, 
televisão, jornais, revistas e/ou internet.

— CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
LEGISLAÇÃO E REGRAS DE CIRCULAÇÃO: 
Legislação e Sinalização de Trânsito; Normas 
gerais de circulação e conduta; Sinalização de 
Trânsito; Direção defensiva; Primeiros Socorros; 
Proteção ao Meio Ambiente; Cidadania; Noções 
de mecânica básica de autos; Código de Trânsi-
to Brasileiro e seus Anexos, Decreto nº 62.127 
de 16/01/68 e Decreto nº 2.327 de 23/09/97. 
PRÁTICA DE DIREÇÃO VEICULAR: Condução 
de veículos da espécie em via pública; Mano-
bras; Conhecimentos sobre os instrumentos do 
painel de comando; Manutenção do veículo; Di-
reção e operação veicular.

034 - OPERADOR DE MÁQUINAS
NÍVEL: ENSINO MÉDIO COMPLETO
—  LÍNGUA PORTUGUESA
As questões de Língua Portuguesa têm por 
objetivo verificar a capacidade de leitura, com-
preensão e interpretação de texto, bem como, 
a habilidade de usar a linguagem como meio 
para produzir, expressar e comunicar ideias em 
diferentes situações. Interpretação de Textos. 
Tipos de Comunicação: Descrição, Narração e 
Dissertação. Figuras e Vícios de Linguagem. Or-
tografia Oficial. Acentuação Gráfica. Separação 
de Sílabas. Classes de Palavras: substantivo, 
adjetivo, verbo, artigo, preposição, advérbio, 
conjunção, numeral e pronomes. Pronomes: co-
locação, uso, formas pronominais de tratamen-
to. Flexão Nominal e Verbal. Concordância No-
minal e Verbal. Emprego de Tempos e Modos. 
Vozes do Verbo. Regência Nominal e Verbal. 
Ocorrência de Crase. Estrutura do Vocábulo: 
radicais e afixos. Formação de Palavras: com-
posição e derivação. Termos da Oração. Tipos 
de Sujeito. Estrutura do Período: coordenação 
e subordinação. Sinônimos, antônimos e homô-
nimos. Confronto e conhecimento de frases 
corretas e incorretas. - A prova de Língua Portu-
guesa será elaborada com base na Ortográfica 
vigente, considerando que as novas regras do 
acordo ortográfico, serão obrigatórias no Brasil, 
em caráter definitivo, a partir de Janeiro de 2013

— MATEMÁTICA
O candidato deverá demonstrar competência 
para utilizar o raciocínio lógico (entendimento 
de estrutura lógica de situações-problema), 
bem como aplicar conteúdos matemáticos na 
vida prática, com relação aos seguintes pontos: 
Conjuntos numéricos: números reais; Opera-
ções Matemáticas: com potencia e com radicais; 
Razão e Proporção; Regra de Três Simples e 
Composta; Porcentagem; Equação do 1º e 2º 
grau: solução de problemas; Sistemas de Me-
didas: decimal e não decimal; Geometria Pla-
na: perímetro, áreas e volume; Complemento 
de Geometria: semelhança, relações métricas 
no triangulo retângulo ; Noções de Estatística: 
função e gráfico e Juros Simples e Compostos.
Noções básicas de lógica, Análise de tabelas 
e gráficos, Raciocínio lógico e Resolução de 
situações-problema.
— CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDA-
DES
Conhecimentos marcantes do cenário cultural, 
político, científico, econômico e social no Brasil 
e no mundo. Princípios de organização social, 
cultural, meio ambiente, política e econômica 
brasileira. Análise dos principais conflitos nacio-
nais e mundiais. Assuntos de interesse geral - 
nacional ou internacional - amplamente veicula-
dos, nos últimos dois anos, pela imprensa falada 
ou escrita de circulação nacional ou local - rádio, 
televisão, jornais, revistas e/ou internet.

— CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
LEGISLAÇÃO E REGRAS DE CIRCULAÇÃO: 
Legislação e Sinalização de Trânsito; Normas 
gerais de circulação e conduta; Sinalização de 
Trânsito; Direção defensiva; Primeiros Socorros; 
Proteção ao Meio Ambiente; Cidadania; Noções 
de mecânica básica de autos; Código de Trânsi-
to Brasileiro e seus Anexos, Decreto nº 62.127 
de 16/01/68 e Decreto nº 2.327 de 23/09/97. 
PRÁTICA DE OPERAÇÃO VEICULAR: Con-
dução de veículos da espécie; Manobras; Co-
nhecimentos sobre os instrumentos do painel 
de comando; Manutenção do veículo; Direção e 
operação veicular de máquinas leves e pesadas 
motorizadas e não motorizadas.

035 - PEDREIRO DE OBRAS ESPECIAIS
NÍVEL: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO
— LÍNGUA PORTUGUESA
As questões de Língua Portuguesa têm por 
objetivo verificar a capacidade de leitura, com-
preensão e interpretação de texto, bem como, a 
habilidade de usar a linguagem como meio para 
produzir, expressar e comunicar idéias em dife-
rentes situações. Interpretação e Compreensão 
de textos. Emprego das classes de palavras: 
substantivo, adjetivo, numeral, pronome, ver-
bo, advérbio e preposição. Acentuação Gráfica; 
Crase; Pontuação.
A prova de Língua Portuguesa será elaborada 
com base na Regra Ortográfica vigente, consi-
derando que as novas regras do acordo orto-
gráfico, serão obrigatórias no Brasil, em caráter 
definitivo, a partir de Janeiro de 2013

— MATEMÁTICA
Sistema de Medidas - Resolução de Problemas 
- As 04 operações (cálculos simples) – Opera-
ções com números racionais (fração) – Resolu-
ção de situações-problema.

— CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDA-
DES
Conhecimentos marcantes do cenário cultural, 
político, científico, econômico e social no Brasil 
e no mundo. Princípios de organização social, 
cultural, meio ambiente, política e econômica 
brasileira. Análise dos principais conflitos nacio-
nais e mundiais. Assuntos de interesse geral - 
nacional ou internacional - amplamente veicula-
dos, nos últimos dois anos, pela imprensa falada 
ou escrita de circulação nacional ou local - rádio, 
televisão, jornais, revistas e/ou internet.

— CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
As Normas Regulamentadoras - NR, relativas 
à segurança e medicina do trabalho (Da NR01 
a NR34). Organização do local de trabalho. 
Comportamento no local de trabalho. Primeiros 
Socorros. Noções práticas de como evitar aci-
dentes.
Noções básicas de construção civil. Noções bá-
sicas de edificações. Conhecimento de prumo, 
nível e esquadro. Assentamento de tijolos. 
Interpretação   de  projeto . Habilidade  no  ma-
nuseio   de  ferramentas   (colher  de  pedrei-
ro, pá, picareta,  elétricas   leves , betoneira  e 
outras). 
Conhecimentos dos tipos de traços de concreto 
e massa. Noções práticas de como evitar aci-
dentes. Habilidades em reparos: acabamento de 
instalações  prediais e serviços afins.

036 - PINTOR
NÍVEL: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO
— LÍNGUA PORTUGUESA
As questões de Língua Portuguesa têm por 
objetivo verificar a capacidade de leitura, com-
preensão e interpretação de texto, bem como, a 
habilidade de usar a linguagem como meio para 
produzir, expressar e comunicar idéias em dife-
rentes situações. Interpretação e Compreensão 
de textos. Emprego das classes de palavras: 
substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, 
advérbio e preposição. Acentuação Gráfica; Cra-
se; Pontuação.
A prova de Língua Portuguesa será elaborada 
com base na Regra Ortográfica vigente, consi-
derando que as novas regras do acordo orto-
gráfico, serão obrigatórias no Brasil, em caráter 
definitivo, a partir de Janeiro de 2013

— MATEMÁTICA
Sistema de Medidas - Resolução de Problemas - 
As 04 operações (cálculos simples) – Operações 
com números racionais (fração) – Resolução de 
situações-problema.

— CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDA-
DES
Conhecimentos marcantes do cenário cultural, 
político, científico, econômico e social no Brasil 
e no mundo. Princípios de organização social, 
cultural, meio ambiente, política e econômica 
brasileira. Análise dos principais conflitos nacio-
nais e mundiais. Assuntos de interesse geral - 
nacional ou internacional - amplamente veicula-
dos, nos últimos dois anos, pela imprensa falada 
ou escrita de circulação nacional ou local - rádio, 
televisão, jornais, revistas e/ou internet.

— CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
As Normas Regulamentadoras - NR, relativas 
à segurança e medicina do trabalho (Da NR01 
a NR34). Organização do local de trabalho. 
Comportamento no local de trabalho. Primeiros 
Socorros. Noções práticas de como evitar aci-
dentes.
Instrumentos, equipamentos e materiais. Tipos 
de tintas e suas adequações para cada tipo de 
material e serviço de pintura. Tipos de remo-
vedores e solventes e suas características es-
pecíficas. Tipos de pincéis, rolos e lixas e suas 
adequações para cada tipo de tinta e serviço de 
pintura. Pintura: Tipos de pinturas. Pintura com 
ar-comprimido, utilizando compressor, pistolas 
para pinturas de alta e baixa pressão. Prepara-
ção de peças com lixamento manual e mecâni-
co, massas, vernizes. Preparação de peças e 
locais para aplicação da pintura. Pintura em pla-
cas, painéis, faixas, fachadas, vias públicas, mu-
ros, veículos, máquinas, equipamentos e outros. 
Pintura de sinalização viária. Sequência ade-
quada para pintura  de ambientes. Problemas 
comuns durante a aplicação da tinta: manchas, 
bolhas, tonalidades. Tipos de cor e tonalidades. 
Sistema padrão de cores. Ferramentas e suas 
adequações  para cada tipo de produto, etapas 
e serviços de pintura.

037 - SERRALHEIRO
NÍVEL: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO

— LÍNGUA PORTUGUESA
As questões de Língua Portuguesa têm por 
objetivo verificar a capacidade de leitura, com-
preensão e interpretação de texto, bem como, a 
habilidade de usar a linguagem como meio para 
produzir, expressar e comunicar idéias em dife-
rentes situações. Interpretação e Compreensão 
de textos. Emprego das classes de palavras: 
substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, 
advérbio e preposição. Acentuação Gráfica; Cra-
se; Pontuação.
A prova de Língua Portuguesa será elaborada 
com base na Regra Ortográfica vigente, consi-
derando que as novas regras do acordo orto-
gráfico, serão obrigatórias no Brasil, em caráter 
definitivo, a partir de Janeiro de 2013

— MATEMÁTICA
Sistema de Medidas - Resolução de Problemas - 
As 04 operações (cálculos simples) – Operações 
com números racionais (fração) – Resolução de 
situações-problema.

— CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDA-
DES
Conhecimentos marcantes do cenário cultural, 
político, científico, econômico e social no Brasil 
e no mundo. Princípios de organização social, 
cultural, meio ambiente, política e econômica 
brasileira. Análise dos principais conflitos nacio-
nais e mundiais. Assuntos de interesse geral - 
nacional ou internacional - amplamente veicula-
dos, nos últimos dois anos, pela imprensa falada 
ou escrita de circulação nacional ou local - rádio, 
televisão, jornais, revistas e/ou internet.

— CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
As Normas Regulamentadoras - NR, relativas 
à segurança e medicina do trabalho (Da NR01 
a NR34). Organização do local de trabalho. 
Comportamento no local de trabalho. Primeiros 
Socorros. Noções práticas de como evitar aci-
dentes.
Dimensionamento de serviços, materiais, equi-
pamentos e ferramentas. Organização dos ser-
viços. Segurança pessoal na execução das tare-
fas: proteção individual coletiva. Conhecimento 
de sistema e instrumentos de medidas. Opera-
ção de ferramentas e equipamentos elétricos e 
pneumáticos, voltados para a construção civil. 
Tipos de materiais utilizados na construção civil, 
na área de serralheria. Conhecimento e interpre-
tação de desenho técnico.

038 - SERVENTE DE OBRAS
NÍVEL: ENSINO FUNDAMENTAL - CICLO I (5º 
ANO)
—  LÍNGUA PORTUGUESA
As questões de Língua Portuguesa têm por 
objetivo verificar a capacidade de leitura, com-
preensão e interpretação de texto, bem como, a 
habilidade de usar a linguagem como meio para 
produzir, expressar e comunicar ideias em dife-
rentes situações. Interpretação e Compreensão 
de textos. 
A prova de Língua Portuguesa será elaborada 
com base na Regra Ortográfica vigente, consi-
derando que as novas regras do acordo orto-
gráfico, serão obrigatórios no Brasil, em caráter 
definitivo, a partir de Janeiro de 2013

— MATEMÁTICA
Resolução de Problemas - As 04 operações 
(cálculos simples) – Operações com números 
racionais (fração) – Resolução de situações-
-problema. Raciocínio Lógico.

—  CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDA-
DES
Conhecimentos marcantes do cenário cultural, 
político, científico, econômico e social no Brasil 
e no mundo. Princípios de organização social, 
cultural, meio ambiente, política e econômica 
brasileira. Análise dos principais conflitos nacio-
nais e mundiais. Assuntos de interesse geral - 
nacional ou internacional - amplamente veicula-
dos, nos últimos dois anos, pela imprensa falada 
ou escrita de circulação nacional ou local - rádio, 
televisão, jornais, revistas e/ou internet.

—  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
As Normas Regulamentadoras - NR, relativas 
à segurança e medicina do trabalho (Da NR01 
a NR34). Organização do local de trabalho. 
Comportamento no local de trabalho. Primeiros 
Socorros. Noções práticas de como evitar aci-
dentes.
Noções básicas de edificações,  Primeiros So-
corros, Noções de medidas e cálculo de área. 
Conhecimento de como evitar acidentes. Habi-
lidades em reparos: acabamento de instalações 
prediais e serviços afins. Conhecimento de pru-
mo, nível e esquadro. Assentamento de tijolos.   
Habilidade  no  manuseio   de  ferramentas   (co-
lher  de  pedreiro, pá, picareta,  elétricas   leves 
, betoneira  e outras). Conhecimentos dos tipos 
de traços de concreto e massa. 

039 - TÉCNICO DE NUTRIÇÃO
NÍVEL: ENSINO MÉDIO COMPLETO

— LÍNGUA PORTUGUESA
As questões de Língua Portuguesa têm por 
objetivo verificar a capacidade de leitura, com-
preensão e interpretação de texto, bem como, 

a habilidade de usar a linguagem como meio 
para produzir, expressar e comunicar ideias em 
diferentes situações. Interpretação de Textos. 
Tipos de Comunicação: Descrição, Narração e 
Dissertação. Figuras e Vícios de Linguagem. Or-
tografia Oficial. Acentuação Gráfica. Separação 
de Sílabas. Classes de Palavras: substantivo, 
adjetivo, verbo, artigo, preposição, advérbio, 
conjunção, numeral e pronomes. Pronomes: co-
locação, uso, formas pronominais de tratamento. 
Flexão Nominal e Verbal. Concordância Nominal 
e Verbal. Emprego de Tempos e Modos. Vozes 
do Verbo. Regência Nominal e Verbal. Ocorrên-
cia de Crase. Estrutura do Vocábulo: radicais 
e afixos. Formação de Palavras: composição e 
derivação. Termos da Oração. Tipos de Sujeito. 
Estrutura do Período: coordenação e subordi-
nação. Sinônimos, antônimos e homônimos. 
Confronto e conhecimento de frases corretas e 
incorretas. - A prova de Língua Portuguesa será 
elaborada com base na Ortográfica vigente, con-
siderando que as novas regras do acordo orto-
gráfico, serão obrigatórias no Brasil, em caráter 
definitivo, a partir de Janeiro de 2013

— MATEMÁTICA
O candidato deverá demonstrar competência 
para utilizar o raciocínio lógico (entendimento 
de estrutura lógica de situações-problema), 
bem como aplicar conteúdos matemáticos na 
vida prática, com relação aos seguintes pontos: 
Conjuntos numéricos: números reais; Opera-
ções Matemáticas: com potencia e com radicais; 
Razão e Proporção; Regra de Três Simples e 
Composta; Porcentagem; Equação do 1º e 2º 
grau: solução de problemas; Sistemas de Medi-
das: decimal e não decimal; Geometria Plana: 
perímetro, áreas e volume; Complemento de 
Geometria: semelhança, relações métricas no 
triangulo retângulo ; Noções de Estatística: fun-
ção e gráfico e Juros Simples e Compostos.
Noções básicas de lógica, Análise de tabelas 
e gráficos, Raciocínio lógico e Resolução de 
situações-problema.

— CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDA-
DES
Conhecimentos marcantes do cenário cultural, 
político, científico, econômico e social no Brasil 
e no mundo. Princípios de organização social, 
cultural, meio ambiente, política e econômica 
brasileira. Análise dos principais conflitos nacio-
nais e mundiais. Assuntos de interesse geral - 
nacional ou internacional - amplamente veicula-
dos, nos últimos dois anos, pela imprensa falada 
ou escrita de circulação nacional ou local - rádio, 
televisão, jornais, revistas e/ou internet.

— CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
O SUS pode ser seu melhor plano de saúde - 
Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor.
- CARTILHA: ABC DO SUS - Doutrinas e Princí-
pios - Ministério da Saúde - Secretaria Nacional 
de Assistência à Saúde
- Cartilha “Entendendo o SUS” – Ministério da 
Saúde.
- O SUS de A a Z : garantindo saúde nos muni-
cípios / Ministério da Saúde, Conselho Nacional 
das Secretarias Municipais de Saúde. – 3. ed. 
– Brasília : Editora do Ministério da Saúde, 2009.
- Constituição Federal (artigos 196 a 200) 
- Lei 8.080, de 19/9/91990 (com suas altera-
ções) - Lei orgânica da Saúde que dispõe sobre 
as condições para a promoção, proteção e recu-
peração da saúde, a organização e o funciona-
mento dos serviços correspondentes e dá outras 
providências. 
- Lei 9.836, de 23/9/1999 (Acrescenta dispositi-
vos à Lei no 8.080)
- Lei 11.108, de 07/4/2005 (Altera a Lei no 8.080)
- Lei 10. 424, de 15/4/2002 (Acrescenta capítulo 
e artigo à Lei no 8.080) 

Ética profissional e responsabilidade. Trabalho 
em equipe multiprofissional. Nutrição Materno 
Infantil. Aleitamento Materno. Dietoterapia. Ali-
mentos Funcionais. Educação Nutricional. Ava-
liação Nutricional. Hipertensão Arterial. Diabetes 
Mellitus. Dislipidemia. Gestação. HIV e outras 
doenças sexualmente transmissíveis. Câncer. 
Obesidade. Cirurgia Bariátrica. Cálculo das ne-
cessidades calóricas basais e adicionais para 
adulto normal. Cálculo de dietas normais.
Nutrientes: definição, propriedades, função, di-
gestão, absorção, metabolismo, fontes alimen-
tares. Nutrição em saúde pública: Educação 
alimentar e nutricional.

040 - TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABA-
LHO
NÍVEL: ENSINO MÉDIO COMPLETO
—  LÍNGUA PORTUGUESA
As questões de Língua Portuguesa têm por 
objetivo verificar a capacidade de leitura, com-
preensão e interpretação de texto, bem como, 
a habilidade de usar a linguagem como meio 
para produzir, expressar e comunicar ideias em 
diferentes situações. Interpretação de Textos. 
Tipos de Comunicação: Descrição, Narração e 
Dissertação. Figuras e Vícios de Linguagem. Or-
tografia Oficial. Acentuação Gráfica. Separação 
de Sílabas. Classes de Palavras: substantivo, 
adjetivo, verbo, artigo, preposição, advérbio, 
conjunção, numeral e pronomes. Pronomes: co-
locação, uso, formas pronominais de tratamento. 
Flexão Nominal e Verbal. Concordância Nominal 
e Verbal. Emprego de Tempos e Modos. Vozes 
do Verbo. Regência Nominal e Verbal. Ocorrên-
cia de Crase. Estrutura do Vocábulo: radicais 
e afixos. Formação de Palavras: composição e 
derivação. Termos da Oração. Tipos de Sujeito. 
Estrutura do Período: coordenação e subordi-
nação. Sinônimos, antônimos e homônimos. 
Confronto e conhecimento de frases corretas e 
incorretas. - A prova de Língua Portuguesa será 
elaborada com base na Ortográfica vigente, con-
siderando que as novas regras do acordo orto-
gráfico, serão obrigatórias no Brasil, em caráter 
definitivo, a partir de Janeiro de 2013

—  MATEMÁTICA
O candidato deverá demonstrar competência 
para utilizar o raciocínio lógico (entendimento 
de estrutura lógica de situações-problema), 
bem como aplicar conteúdos matemáticos na 
vida prática, com relação aos seguintes pontos: 
Conjuntos numéricos: números reais; Opera-
ções Matemáticas: com potencia e com radicais; 
Razão e Proporção; Regra de Três Simples e 
Composta; Porcentagem; Equação do 1º e 2º 
grau: solução de problemas; Sistemas de Medi-
das: decimal e não decimal; Geometria Plana: 
perímetro, áreas e volume; Complemento de 
Geometria: semelhança, relações métricas no 
triangulo retângulo ; Noções de Estatística: fun-
ção e gráfico e Juros Simples e Compostos.
Noções básicas de lógica, Análise de tabelas 
e gráficos, Raciocínio lógico e Resolução de 
situações-problema.

— CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDA-
DES
Conhecimentos marcantes do cenário cultural, 
político, científico, econômico e social no Brasil 
e no mundo. Princípios de organização social, 
cultural, meio ambiente, política e econômica 
brasileira. Análise dos principais conflitos nacio-
nais e mundiais. Assuntos de interesse geral - 
nacional ou internacional - amplamente veicula-
dos, nos últimos dois anos, pela imprensa falada 
ou escrita de circulação nacional ou local - rádio, 
televisão, jornais, revistas e/ou internet.

— CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
CONHECIMENTOS BÁSICOS DE INFORMÁTI-
CA: Windows XP, Office 2007; Conhecimentos 
de navegação na Internet; Internet Explorer 8.
LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE PINDAMO-
NHANGABA
PORTARIA MTB Nº 3.214, DE 08 DE JUNHO 
DE 1978; Ética e Cidadania no Trabalho; Funda-
mentos de Saúde; Psicologia do Trabalho; Se-
gurança do trabalho: legislação e normatização, 
acidentes de trabalho Organização Básica do 
Trabalho; Higiene do Trabalho; Saúde e Segu-
rança Aplicada ao Trabalho; Máquinas, Equipa-
mentos, Materiais e Instalações; Métodos e Téc-
nicas de Treinamento; Gestão da Qualidade e 
Produtividade; Primeiros Socorros; Prevenção e 
Controle de Perdas em Segurança no Trabalho; 
Ergonomia; Tecnologia da Prevenção e Contro-
le de Sinistros; Gestão em Saúde e Segurança 
no Trabalho; Laudos Periciais; Saneamento do 
Meio Ambiente; Riscos ambientais; Equipamen-
tos de proteção individual e coletiva - EPI/EPC; 
Inspeções de segurança; CIPA; Normas técni-
cas específicas, Corpo de Bombeiros - quanto a 
treinamento e formação de brigada de incêndio; 
Normas técnicas de edificações (ABNT), para 
locação de equipamentos de combate a incên-
dio (hidrantes, extintores, sinalização de segu-
rança); Legislação Ambiental estadual e federal;

041 - TELEFONISTA
NÍVEL: ENSINO MÉDIO COMPLETO
— LÍNGUA PORTUGUESA
As questões de Língua Portuguesa têm por 
objetivo verificar a capacidade de leitura, com-
preensão e interpretação de texto, bem como, 
a habilidade de usar a linguagem como meio 
para produzir, expressar e comunicar ideias em 
diferentes situações. Interpretação de Textos. 

Tipos de Comunicação: Descrição, Narração e 
Dissertação. Figuras e Vícios de Linguagem. Or-
tografia Oficial. Acentuação Gráfica. Separação 
de Sílabas. Classes de Palavras: substantivo, 
adjetivo, verbo, artigo, preposição, advérbio, 
conjunção, numeral e pronomes. Pronomes: co-
locação, uso, formas pronominais de tratamento. 
Flexão Nominal e Verbal. Concordância Nominal 
e Verbal. Emprego de Tempos e Modos. Vozes 
do Verbo. Regência Nominal e Verbal. Ocorrên-
cia de Crase. Estrutura do Vocábulo: radicais 
e afixos. Formação de Palavras: composição e 
derivação. Termos da Oração. Tipos de Sujeito. 
Estrutura do Período: coordenação e subordi-
nação. Sinônimos, antônimos e homônimos. 
Confronto e conhecimento de frases corretas e 
incorretas. - A prova de Língua Portuguesa será 
elaborada com base na Ortográfica vigente, con-
siderando que as novas regras do acordo orto-
gráfico, serão obrigatórias no Brasil, em caráter 
definitivo, a partir de Janeiro de 2013

—  MATEMÁTICA
O candidato deverá demonstrar competência 
para utilizar o raciocínio lógico (entendimento 
de estrutura lógica de situações-problema), 
bem como aplicar conteúdos matemáticos na 
vida prática, com relação aos seguintes pontos: 
Conjuntos numéricos: números reais; Opera-
ções Matemáticas: com potencia e com radicais; 
Razão e Proporção; Regra de Três Simples e 
Composta; Porcentagem; Equação do 1º e 2º 
grau: solução de problemas; Sistemas de Medi-
das: decimal e não decimal; Geometria Plana: 
perímetro, áreas e volume; Complemento de 
Geometria: semelhança, relações métricas no 
triangulo retângulo ; Noções de Estatística: fun-
ção e gráfico e Juros Simples e Compostos.
Noções básicas de lógica, Análise de tabelas 
e gráficos, Raciocínio lógico e Resolução de 
situações-problema.

— CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDA-
DES
Conhecimentos marcantes do cenário cultural, 
político, científico, econômico e social no Brasil 
e no mundo. Princípios de organização social, 
cultural, meio ambiente, política e econômica 
brasileira. Análise dos principais conflitos nacio-
nais e mundiais. Assuntos de interesse geral - 
nacional ou internacional - amplamente veicula-
dos, nos últimos dois anos, pela imprensa falada 
ou escrita de circulação nacional ou local - rádio, 
televisão, jornais, revistas e/ou internet.

— CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
CONHECIMENTOS BÁSICOS DE INFORMÁTI-
CA: Windows XP, Office 2007; Conhecimentos 
de navegação na Internet; Internet Explorer 8.
LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE PINDAMO-
NHANGABA
Normas e habilidades de atendimento na área 
da telefonia. Ética profissional. Habilidades em 
operar equipamentos telefônicos e outros dis-
positivos nas comunicações internas, locais e 
interurbanas. Habilidades na consulta às listas 
telefônicas ou agendas. Habilidades na comuni-
cação. Requisitos importantes na rotina do tra-
balho da telefonista. Materiais básicos utilizados 
pela telefonista. Cuidados com o equipamento. 
Qualidade no atendimento ao cliente. Impor-
tância dos serviços prestados pela telefonista. 
Inviolabilidade do sigilo das comunicações. Tra-
balho em equipe como fator de qualidade. Se-
gurança do trabalho. Ética profissional. Normas 
de prevenção e combate a incêndios. Primeiros 
socorros.

042 - TESOUREIRO
NÍVEL: SUPERIOR COMPLETO EM CIÊNCIAS 
CONTÁBEIS OU ECONOMIA
— LÍNGUA PORTUGUESA
As questões de Língua Portuguesa têm por 
objetivo verificar a capacidade de leitura, com-
preensão e interpretação de texto, bem como, 
a habilidade de usar a linguagem como meio 
para produzir, expressar e comunicar ideias em 
diferentes situações. Interpretação de Textos. 
Tipos de Comunicação: Descrição, Narração e 
Dissertação. Figuras e Vícios de Linguagem. Or-
tografia Oficial. Acentuação Gráfica. Separação 
de Sílabas. Classes de Palavras: substantivo, 
adjetivo, verbo, artigo, preposição, advérbio, 
conjunção, numeral e pronomes. Pronomes: co-
locação, uso, formas pronominais de tratamento. 
Flexão Nominal e Verbal. Concordância Nominal 
e Verbal. Emprego de Tempos e Modos. Vozes 
do Verbo. Regência Nominal e Verbal. Ocorrên-
cia de Crase. Estrutura do Vocábulo: radicais 
e afixos. Formação de Palavras: composição e 
derivação. Termos da Oração. Tipos de Sujeito. 
Estrutura do Período: coordenação e subordi-
nação. Sinônimos, antônimos e homônimos. 
Confronto e conhecimento de frases corretas 
e incorretas. - A prova de Língua Portuguesa 
será elaborada com base na Regra Ortográfica 
vigente, considerando que as novas regras do 
acordo ortográfico, serão obrigatórias no Brasil, 
em caráter definitivo, a partir de Janeiro de 2013

—  MATEMÁTICA
O candidato deverá demonstrar competência 
para utilizar o raciocínio lógico (entendimento 
de estrutura lógica de situações-problema), 
bem como aplicar conteúdos matemáticos na 
vida prática, com relação aos seguintes pontos: 
Números relativos inteiros e fracionários: opera-
ções e suas propriedades (adição, subtração, 
multiplicação, divisão e potenciação). Múltiplos 
e divisores: máximo divisor comum e mínimo 
múltiplo comum. Frações ordinárias e decimais. 
Números decimais: propriedades e operações. 
Expressões numéricas. Equações do 1ºe 2º 
graus. Problemas. Sistemas de medida de tem-
po. Sistema métrico decimal. Sistema monetário 
brasileiro. Problemas, números e grandezas 
proporcionais: razões e proporções. Divisão 
em partes proporcionais. Regra de três simples 
e composta. Porcentagem. Juro simples: juros, 
capital, tempo, taxas e montantes. Fundamentos 
da Teoria dos Conjuntos; Conjuntos Numéricos: 
Números Naturais e Inteiros (divisibilidade, nú-
meros primos, fatoração, Números Racionais 
e Irracionais (reta numérica, valor absoluto, re-
presentação decimal), Números Reais(relação 
de ordem e intervalos), Operações. Funções: 
Estudo das Relações, Definição da Função, 
Funções definidas por fórmulas: Domínio, Ima-
gem e Contradomínio, Gráficos, Função Injeto-
ra, Sobrejetora e Bijetora, Funções par e ímpar, 
Funções crescentes e decrescentes, Função 
Inversa, Função Composta, Função Polinominal 
do 1º Grau, Quadrática, Modular, Exponencial e 
Logarítmica, Funções Trigonométricas. Reso-
luções de Equações, Inequações e Sistemas. 
Noções básicas de lógica, Análise de tabelas 
e gráficos, Raciocínio lógico e Resolução de 
situações-problema.

—  CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDA-
DES
Conhecimentos marcantes do cenário cultural, 
político, científico, econômico e social no Brasil 
e no mundo. Princípios de organização social, 
cultural, meio ambiente, política e econômica 
brasileira. Análise dos principais conflitos nacio-
nais e mundiais. Assuntos de interesse geral - 
nacional ou internacional - amplamente veicula-
dos, nos últimos dois anos, pela imprensa falada 
ou escrita de circulação nacional ou local - rádio, 
televisão, jornais, revistas e/ou internet.

—  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
CONHECIMENTOS BÁSICOS DE INFORMÁTI-
CA: Windows XP, Office 2007; Conhecimentos 
de navegação na Internet; Internet Explorer 8.
Código Tributário do Município de Pindamo-
nhangaba
Plano plurianual. Proposta orçamentária e or-
çamento público. Lei Orçamentária. Previsão e 
Realização da Receita.Receita pública e despe-
sa pública. Licitações. Empenho da Despesa.  
Adiantamento de numéricos. Regimes contá-
beis. Administração direta e indireta. Restos a 
pagar. Divida ativa. Pagamentos com cheques. 
Tipos de cheques. Procedimentos de tesouraria. 
Lei de Responsabilidade Fiscal – Reflexos nas 
finanças públicas. Lei no 4.320/64, Lei no 8.666, 
Lei Complementar no 101/00

043 - TOPÓGRAFO
NÍVEL: ENSINO MÉDIO COMPLETO
— LÍNGUA PORTUGUESA
As questões de Língua Portuguesa têm por 
objetivo verificar a capacidade de leitura, com-
preensão e interpretação de texto, bem como, 
a habilidade de usar a linguagem como meio 
para produzir, expressar e comunicar ideias em 
diferentes situações. Interpretação de Textos. 
Tipos de Comunicação: Descrição, Narração e 
Dissertação. Figuras e Vícios de Linguagem. Or-
tografia Oficial. Acentuação Gráfica. Separação 
de Sílabas. Classes de Palavras: substantivo, 
adjetivo, verbo, artigo, preposição, advérbio, 
conjunção, numeral e pronomes. Pronomes: co-
locação, uso, formas pronominais de tratamento. 
Flexão Nominal e Verbal. Concordância Nominal 
e Verbal. Emprego de Tempos e Modos. Vozes 
do Verbo. Regência Nominal e Verbal. Ocorrên-
cia de Crase. Estrutura do Vocábulo: radicais 
e afixos. Formação de Palavras: composição e 

derivação. Termos da Oração. Tipos de Sujeito. 
Estrutura do Período: coordenação e subordi-
nação. Sinônimos, antônimos e homônimos. 
Confronto e conhecimento de frases corretas e 
incorretas. - A prova de Língua Portuguesa será 
elaborada com base na Ortográfica vigente, con-
siderando que as novas regras do acordo orto-
gráfico, serão obrigatórias no Brasil, em caráter 
definitivo, a partir de Janeiro de 2013

—  MATEMÁTICA
O candidato deverá demonstrar competência 
para utilizar o raciocínio lógico (entendimento 
de estrutura lógica de situações-problema), 
bem como aplicar conteúdos matemáticos na 
vida prática, com relação aos seguintes pontos: 
Conjuntos numéricos: números reais; Opera-
ções Matemáticas: com potencia e com radicais; 
Razão e Proporção; Regra de Três Simples e 
Composta; Porcentagem; Equação do 1º e 2º 
grau: solução de problemas; Sistemas de Medi-
das: decimal e não decimal; Geometria Plana: 
perímetro, áreas e volume; Complemento de 
Geometria: semelhança, relações métricas no 
triangulo retângulo ; Noções de Estatística: fun-
ção e gráfico e Juros Simples e Compostos.
Noções básicas de lógica, Análise de tabelas 
e gráficos, Raciocínio lógico e Resolução de 
situações-problema.

—  CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDA-
DES
Conhecimentos marcantes do cenário cultural, 
político, científico, econômico e social no Brasil 
e no mundo. Princípios de organização social, 
cultural, meio ambiente, política e econômica 
brasileira. Análise dos principais conflitos nacio-
nais e mundiais. Assuntos de interesse geral - 
nacional ou internacional - amplamente veicula-
dos, nos últimos dois anos, pela imprensa falada 
ou escrita de circulação nacional ou local - rádio, 
televisão, jornais, revistas e/ou internet.

—  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
CONHECIMENTOS BÁSICOS DE INFORMÁTI-
CA: Windows XP, Office 2007; Conhecimentos 
de navegação na Internet; Internet Explorer 8.
LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE PINDAMO-
NHANGABA; LEI Nº 1.411 DE 10 DE OUTUBRO 
DE 1974(CÓDIGO DE POSTURA DE PINDA-
MONHANGABA).
Conceitos: plano topográfico, aplicações da to-
pografia, distinção entre Topografia e Geodésia, 
Datum. Formas da Terra: superfície topográfica, 
elipsóide, geóide. Unidades de Medida: angu-
lar, linear e superficial. Escalas – conversões. 
Orientações. Coordenadas topográficas. Medi-
ção Angular: métodos e erros. Medição Linear: 
métodos e erros. Levantamento Planimétrico: 
Irradiação, poligonação e interseção. Levanta-
mento Altimétrico: nivelamento, geométrico e 
trigonométrico. Representação do Relevo: cur-
vas de nível, perfil topográfico. Cálculo de Área. 
Cálculo de Volume. Sistema de Posicionamento 
GPS: principais métodos e erros. Instrumentos 
Topográficos: teodolito, nível, estação-total, 
distanciômetro, planímetro, receptores GPS. 
Fotografia Aérea: características, deformações, 
escala, estereoscopia.

ANEXO III - DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS 
ATRIBUIÇÕES

EMPREGO: ADVOGADO 
Descrição Sumária das Atribuições:
Representar em Juízo ou fora dele a Prefei-
tura, nas ações em que esta for autora ou 
interessada; acompanhar o andamento de 
processos, prestando assistência jurídica, 
apresentando recursos em qualquer instân-
cia, comparecendo a audiências e outros 
atos para defender direitos ou interesses do 
município.

EMPREGO: AGENTE DE SEGURANÇA
Descrição Sumária das Atribuições
Organizar, planejar e executar programas 
de patrulhamento, mantendo sob proteção 
e guarda órgãos públicos, evitando a prática 
de delitos e acidentes. 

EMPREGO: AGENTE DE TRÂNSITO 
Descrição Sumária das Atribuições:
Fiscalizar, autuar, orientar e controlar o trân-
sito nas vias urbanas e rurais do município, 
adotando medidas administrativas quando 
for o caso, de acordo com as disposições do 
Código de Trânsito Brasileiro, no que disser 
respeito à competência do Município.

EMPREGO: AGENTE DE ORGANIZAÇÃO 
ESCOLAR
Descrição Sumária das Atribuições:
Orientar e controlar a disciplina dos alunos; 
colaborar no atendimento aos pais; auxiliar o 
gestor nos serviços administrativos; auxiliar 
na manutenção do patrimônio público.

EMPREGO: ALMOXARIFE 
Descrição Sumária das Atribuições:
 Guardar, controlar e orientar a expedição de 
todo o material da Prefeitura;

EMPREGO: ARQUITETO 
Descrição Sumária das Atribuições:
Elaborar, executar e dirigir projetos de edifí-
cios, interiores, monumentos e outras obras 
públicas, estudando características e prepa-
rando programas e métodos de trabalho e 
especificando os recursos necessários, para 
permitir a construção, montagem e manuten-
ção das mencionadas obras.
                                                                                                                                                                                                                                                     
EMPREGO: ASSESSOR DE SERVIÇO 
TECNICO
Descrição Sumária das Atribuições:
Assessorar ao Secretário Municipal ou ao 
Diretor de Departamento nas diversas atri-
buições diárias. Propor normas, participar 
de projetos.

EMPREGO: AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL 
Descrição Sumária das Atribuições:
Executar tarefas sob a supervisão do cirur-
gião dentista ou do técnico em higiene dental 
no tratamento odontológico.

EMPREGO: BIÓLOGO 
Descrição Sumária das Atribuições:
Realizar e interpretar exames de análises clí-
nicas, microscopia, preparo e reações.
Normatizar métodos e equipamentos utili-
zados

EMPREGO: BORRACHEIRO 
Descrição Sumária das Atribuições:
Reparar os diversos tipos de pneus e câma-
ras de ar usados em veículos de transporte.

EMPREGO: CONTADOR
Descrição Sumária das Atribuições:
Estudar, fiscalizar, orientar e superintender 
as atividades contábeis da Prefeitura.

EMPREGO: COORDENADOR DE OBRAS 
E SERVIÇOS
Descrição Sumária das Atribuições:
Coordenar, orientar, acompanhar e fiscalizar 
o trabalho de obras e serviços públicos.

EMPREGO: COVEIRO
Descrição Sumária das Atribuições:
Preparar covas e túmulos para inumação e 
exumação.

EMPREGO: DESENHISTA 
Descrição Sumária das Atribuições:
Desenhar plantas do município de constru-
ções civis, loteamentos.

EMPREGO: ELETRICISTA ESPECIALIZA-
DO
Descrição Sumária das Atribuições:
Montar e reparar instalações de baixa e. 
alta tensão, em edifícios ou outros locais 
guiando-se por esquemas e outras espe-
cificações, utilizando ferramentas manuais 
comuns e especiais, aparelhos de medição 
elétrica e eletrônica, material isolante e equi-
pamento de soldar, para possibilitar o funcio-
namento das mesmas; 
Realizar outros serviços especializados.

EMPREGO: ENGENHEIRO (CIVIL)
Descrição Sumária das Atribuições:
Elaborar, executar e dirigir projetos de edifí-
cios, interiores, monumentos e outras obras 
públicas, estudando características e prepa-
rando programas e métodos de trabalho e 
especificando os recursos necessários, para 
permitir a construção, montagem e manuten-
ção das mencionadas obras.

EMPREGO: ENGENHEIRO AGRÔNOMO
Descrição Sumária das Atribuições:
Cabe ao Engenheiro Agrônomo a supervisão 
de projetos referentes a processos produti-
vos agropastoris e agroindustriais, no senti-
do de possibilitar maior rendimento e quali-

dade da produção, garantir a reprodução dos 
recursos naturais e a melhoria da qualidade 
de vida das populações rurais.

EMPREGO: ENGENHEIRO DE SEGURAN-
ÇA DO TRABALHO 
Descrição sumária das atribuições:
Definir objetivos e fixar metas de trabalho. 
Estabelecer plano de ações preventivas e 
corretivas, estabelecendo atividades de se-
gurança do trabalho e meio ambiente, emi-
tindo e divulgando relatórios, mapas e esta-
tísticas internas e externas.

EMPREGO: FISCAL DE POSTURAS
Descrição Sumária das Atribuições:
Exercer fiscalização de posturas municipais;
Fiscalizar o cumprimento das leis e portarias 
que regulam o comércio de produtos para os 
consumidores municipais;
Prestar auxílio à população controlando ín-
dices de reajustes, aluguéis, conversões de 
valores e juros cobrados;
Autuar os infratores.

EMPREGO: FONOAUDIÓLOGO
Descrição sumária das atribuições:
Cabe ao Fonoaudiólogo, programar ações 
que visem identificar problemas ou deficiên-
cias ligadas à comunicação oral, empregan-
do técnicas próprias de avaliação e fazendo 
treinamento fonético, auditivo e de dicção, 
para possibilitar o aperfeiçoamento e/ou re-
abilitação da fala.

EMPREGO: FUNILEIRO PINTOR
Descrição Sumária das Atribuições:
Executar substituições, reparos, pintura em 
latarias de veículos

EMPREGO: GUARDA 
Descrição Sumária das Atribuições:
Exercer a vigilância de estabelecimentos, 
percorrendo sistematicamente a área interna 
do terreno onde se localizam e inspecionan-
do todas as suas dependências para evitar 
anormalidades, bem como zelar pelo seu 
bom funcionamento.

EMPREGO: LAVADOR - LUBRIFICADOR
Descrição Sumária das Atribuições:
Fazer a limpeza de veículos automotores, 
inclusive máquinas, lavando-os externamen-
te à mão ou por meio de máquinas, para 
conservá-los e manter a boa aparência dos 
mesmos.

EMPREGO: MARCENEIRO
 Descrição Sumária das atribuições:
Realizar atividades de projetar e construir 
móveis e objetos em madeira.

EMPREGO: MECÂNICO HIDRÁULICO
Descrição Sumária das Atribuições:
Realizar manutenção preventiva, corretiva e 
de emergência de automóveis, caminhões, 
máquinas e equipamentos da Prefeitura em 
geral.

EMPREGO: MÉDICO AMBULATORIAL EM 
CLINICAS BÁSICAS E ESPECIALIDADES 
(CLÍNICO GERAL)
Descrição Sumária das Atribuições:
Prestar assistência médica a população, 
(Orientar e supervisionar equipes auxiliares 
em atividades especifica. Executar o serviço 
que lhe foi confiado, junto a Secretaria de 
Saúde, mais especificamente nas Unidades 
Básicas de Saúde, e nas clínicas básicas e 
especialidades do Município.

EMPREGO: MEIO OFICIAL 
 Descrição Sumária das atribuições:
Cabe ao meio oficial auxiliar na execução 
das tarefas de outros profissionais do servi-
ço de obras.

DENOMINAÇAO: MESTRE DE OBRAS E 
SERVIÇOS 
Descrição Sumária das Atribuições:
Supervisionar agrupamentos de unidades 
simples de construção, de reparação ou ma-
nutenção de circuitos elétricos e de próprios 
municipais ou logradouros públicos e em 
parques e jardins, responsabilizando-se pela 
coordenação das atividades desses setores.

EMPREGO: MOTORISTA ESPECIALIZADO
Descrição Sumária das Atribuições:
Dirigir e conservar veículos automotores do 
Município.

DENOMINAÇAO: ARMADOR
Descrição Sumária das Atribuições:
Montar armações de ferro, cortando, cur-
vando e unindo vergalhões com a ajuda de 
ferramentas manuais, máquinas e outros 
utensílios para armar, sustentar e reforçar 
estruturas de concreto.

EMPREGO: ENCANADOR
Descrição Sumária das Atribuições:
Montar, instalar e conservar sistemas de 
tubulações de material metálico ou não me-
tálico, de alta ou baixa pressão, marcando, 
unindo e vedando tubos, rosqueando-os, 
soldando-os ou furando-os utilizando fura-
deiras, esmeris, prensas dobradeiras, maça-
ricos e outros dispositivos mecânicos, para 
possibilitar a condução de ar, água e outros 
fluídos, assim como a implantação de redes 
de esgotos e outras similares.

EMPREGO: MECÂNICO
Descrição Sumária das Atribuições:
Executar a manutenção de automóveis, ca-
minhões, máquinas e equipamentos da Pre-
feitura, em geral.

DENOMINAÇAO: PINTOR
Descrição Sumária das Atribuições:
Execução de serviços de pintura nos prédios 
municipais.

EMPREGO: SERRALHEIRO 
Descrição Sumária das Atribuições:
Selecionar o ferro e demais elementos ne-
cessários, fazer soldas, estabelecer a se-
qüência das operações a serem executadas, 
consultar plantas esboços, etc..

EMPREGO: OPERADOR DE MÁQUINAS 
Descrição Sumária das Atribuições:
Operar máquinas rodoviárias e tratores de 
grande porte.

EMPREGO: PEDREIRO DE OBRAS ESPE-
CIAIS
Descrição Sumária das Atribuições:
Executar trabalhos de construção e recons-
trução de obras e edifícios públicos, em 
todas as suas fases, executar serviços de 
estruturas especiais de concreto armado e 
estruturas metálicas.

EMPREGO: SERVENTE DE OBRAS
Descrição Sumária das Atribuições:
Realizar tarefas manuais, geralmente sim-
ples, que exigem sobretudo esforço físico.

EMPREGO: TÉCNICO DE NUTRIÇÃO
Descrição Sumária das Atribuições:
Acompanhar a elaboração e execução dos 
cardápios de alimentação do escolar assim 
como, orientar e verificar o preparo “in loco”.

EMPREGO: TÉCNICO DE SEGURANÇA 
DO TRABALHO
Descrição Sumária das Atribuições:
 Inspecionar os locais de trabalho, analisan-
do suas condições de segurança e confec-
cionar relatórios sobre os mesmos.

EMPREGO: TELEFONISTA
Descrição Sumária das Atribuições:
Manejar uma mesa telefônica ou uma seção 
da mesma, movimentando chaves, interrup-
tores e outros dispositivos, para estabelecer 
comunicações internas, locais ou interurba-
nas.

EMPREGO: TESOUREIRO
Descrição Sumária das Atribuições:
Efetuar e providenciar o pagamento de ser-
vidores e fornecedores da Prefeitura, baixas 
bancárias, abertura de novas contas e assi-
nar cheques para pagamentos.

EMPREGO: TOPÓGRAFO 
Descrição Sumária das Atribuições:
Efetuar levantamentos planimétricos e al-
timétricos determinando o perfil, a localiza-
ção, as dimensões exatas e a configuração 
de terrenos, caminhos e estradas coletando 
os dados básicos necessários aos trabalhos 
de construção, exploração e elaboração de 
plantas e mapas, bem como levando efeito 
medições de obras realizadas.
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A 15ª Copa Regional 
2012 acabou no domingo 
(25), com duas fi nais eletri-
zantes no estádio José Ra-
miro dos Santos “Ramirão”, 
no Bela Vista.  As fi nais 
contaram com a participa-
ção de árbitros da Federação 
Paulista de Futebol e da Fifa. 
Paulo Sérgio apitou a fi nal do 
Cinquentão, e Wilson Luiz 
Seneme comandou a fi nal do 
Amador.  Força Jovem e Vila 
São Geraldo levantaram a taça 
de campeões pelo torneio.

No primeiro jogo da ma-
nhã de domingo, a equipe 
Vila São Geraldo, de Tauba-
té, derrotou o Fluminense só 
nos pênaltis, por 3 a 2, após 
fi car no 0 a 0 no tempo nor-
mal. Com a vitória, o time 
taubateano conquistou pela 
primeira vez, a Copa Regio-

Tudo Igual: Pinda estréia 
com empates em torneios  

As equipes de futsal masculino e feminino de 
Pindamonhangaba entraram em quadra no último 
fi nal de semana. Na noite de sexta-feira (23), a 
cidade estreou na Liga Paulista de Futsal Masculino; 
na tarde de sábado (24), foi a vez da equipe de 
futsal feminino iniciar sua caminhada no Campeonato 
Estadual da categoria principal.

As duas estréias foram realizadas dentro de casa 
e tiveram em comum a igualdade no placar fi nal. 
No masculino, Pindamonhangaba recebeu o MAPFRE 
depois de sair atrás no marcador, empatou em 1 a 1; 
no feminino o embate terminou em 3 a 3.

Pindamonhangaba 1 x 1 
Mapfre. Jogando no ginásio da 
Associação Atlética Ferroviária, 
Pindamonhangaba e AABB/MAPFRE 
protagonizaram um duelo bastante 
equilibrado. O primeiro gol do jogo 
foi assinalado pelos visitantes. 
Cristian Garcia colocou a equipe 
paulista em vantagem logo aos 9 
minutos de bola rolando, entretanto, 
contando com o apoio da torcida, a 

equipe pindense não se intimidou 
com a desvantagem no marcador 
e nos instantes fi nais da primeira 
etapa, deixou tudo igual com o 
capitão Alan.

O segundo tempo do duelo 
seguiu o roteiro do primeiro. 
Fechadas na defesa, as duas 
equipes tentaram aproveitar 
os contra-ataques, sendo que 
Pindamonhangaba foi quem chegou 

mais perto da vitória. 
Momentos antes do apito fi nal, 

Ernandes teve uma excelente 
oportunidade e por um capricho dos 
deuses do futebol a bola acabou 
acertando a trave direita do goleiro 
adversário. Pindamonhangaba volta 
a jogar no dia 4 de abril, na Liga 
Paulista de Futsal. Na oportunidade 
a equipe do Vale do Paraíba visita o 
Corinthians.

Duelo com marcação forte termina em empate na Ferroviária

FUTSAL

Pindamonhangaba 3 x 3 Marília. 
Pindamonhangaba e Marília fi zeram 
um jogo emocionante no último 
sábado (24), em partida válida pela 
categoria principal do Estadual de 
Futsal Feminino. 

A equipe visitante abriu o 
placar logo aos 11 minutos 
com Taís, e a partir daí 
Pindamonhangaba correu atrás 

do prejuízo e conseguiu a virada 
graças aos gols de Nayara e 
Mayra Camila.

Depois disso, foi a vez das 
visitantes passarem na frente. 
Restando menos de dez minutos 
para o final do jogo, a equipe 
de Marília balançou a rede, 
novamente com Taís, e ampliou com 
Fernanda.

Em desvantagem no placar, as 
donas da casa deram um show de 
determinação, e no último minuto 
do jogo, Rafaela deixou tudo igual, 
3x3,   fi nalmente tirando o grito da 
garganta do torcedor.

Pindamonhangaba volta a jogar 
no próximo sábado (31), desta vez 
em um clássico regional, diante do 
Jacareí.

Força Jovem e Vila 
São Geraldo vencem 
a Copa Regional 

A Liga Coneleste de 
Atletismo Pindamonhanga-
ba promoveu a 1ª etapa de 
competições da modalidade. 
A competição contou com a 
participação de representan-
tes de Jacareí, Caraguatatuba, 
Tremembé, Taubaté e Pin-
da. O evento ocorreu sábado 
(24), no Centro Esportivo 
“João do Pulo”.  

Ao todo, 120 crianças das 
escolinhas de esportes do 
município participaram da 
competição e subiram no pó-
dio, em todas as categorias.

Crianças e adolescentes de 

11 a 17 anos, correram pela 
pista de atletismo do “João do 
Pulo” para somar pontos para 
Pinda na Liga Coneleste.  

Serão quatro etapas. “Ao 
fi m das etapas é feita uma 
somatória para ver qual equi-
pe fi cou em primeiro e daí é 
divulgado o campeão”, disse 
Priscila Matheus, gestora de 
esportes da Prefeitura de Pin-
damonhangaba.

A 2ª etapa de atletismo 
está prevista para junho, e 
também acontecerá no Cen-
tro Esportivo João Carlos de 
Oliveira, “João do Pulo”.

A equipe de basquete 
masculino de Pindamonhan-
gaba busca uma vitória no 
segundo jogo do Campeo-
nato Paulista Série A-1 na 
quarta-feira (28). Na noite 
de domingo (25), a equipe 
de Pinda entrou em quadra 
para enfrentar São Bernar-
do pela 1ª rodada e, infeliz-
mente, foi derrotada pelo 
placar de 92 x 67.

De acordo com o técnico 
pindenses, Róderson Salva-
dor, a equipe começou bem 
o jogo, mas no fi nal do 1º 
quarto e início do 2º sentiu 
o ritmo de jogo do adversá-
rio e cometeu alguns erros 
que permitiram ao adversário 
conseguir uma vantagem no 
placar.

“Alguns atletas de nossa 
equipe ainda não haviam par-
ticipado de um campeonato 
adulto e sentiram o jogo do 
adversário, que têm em seu 

Basquete masculino busca 
vitória em segundo jogo

nal, na categoria Cinquentão.
No segundo jogo do dia, 

pelo Amador, o Força Jovem, 
de Tremembé, derrotou o 
Bandeirante, de Pindamo-

nhangaba, por 1 a 0, com gol 
aos 32 minutos do segundo 
tempo. O Força Jovem con-
quistou pela primeira vez na 
categoria Amador.

Pinda participa da Liga 
Coneleste de Atletismo

elenco atletas experientes, 
com passagem por grandes 
clubes. Foi um bom jogo, 
pudemos avaliar os atletas 
e teremos que intensifi car o 
trabalho psicológico com al-
guns, já que os erros ocorre-
ram por falta de maturidade”, 
revela Salvador.

O técnico afi rma que a 

Talita Leite www.talitaleitte.blogspot.com

Paixão por Esporte

equipe está no caminho cer-
to, porque a partir do mo-
mento que todos os atletas 
estiverem adaptados com a 
transição do juvenil para o 
adulto os erros serão minimi-
zados. Os jogadores entram 
em quadra novamente nesta 
quarta-feira (28), contra San-
tos, na casa do adversário.

O secretário de Esportes da Prefeitura, Macedo, o 
presidente da Câmara Ricardo Piorino, o capitão do 
time do e o ábitro da partida, Wilson Luiz Seneme

Atletas do Força Jovem comemoram a conquista da Copa Regional no Amador

Equipe de basquete masculino de Pinda busca vitória 
no segundo jogo do Campeonato Paulista

Time Vila São 
Geraldo, de Taubaté 
é campeão da 
Copa Regional de 
Futebol, categoria 
Cinquentão

Akim/AgoraVale

Akim/AgoraVale

Talita Leite

Akim/AgoraVale

Akim/AgoraVale

Akim/AgoraVale

Agora a equipe de Pinda espera vencer o time do 
Corinthians no segundo jogo da competição
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