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PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

PUBLICIDADE DOS PROCESSOS 
DE LICITAÇÃO

*** ADIAMENTO/SUSPENSÃO ***

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 
098/2019 (PMP 14153/2019) 
Comunicamos a suspensão da licitação 
supra, que cuida de “contratação de empresa 
especializada de locação de multifuncionais 
e impressoras, também denominado de 
outsourcing de impressão, com fornecimento 
de suprimentos (exceto papel), peças e 
assistência técnica especializada, pelo 
período de 12 meses”, por determinação do 
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 
(processo TC 013572.989.19-1). 

*** HOMOLOGAÇÃO ***

PREGÃO Nº 073/2019 (PMP 11056/2019) 
A autoridade superior, com base na análise 
técnica da Secretaria Municipal de Saúde, 
homologou, em 29/05/2019, e adjudicou a 
licitação supra, que cuida de “aquisição de 
protetor solar para os Agentes Comunitários 
de Saúde”, em favor da empresa Gama 
Comércio de Máquinas, Ferragens e 
Ferramentas Ltda EPP, o item 01, no valor 
total de R$ 11.336,00. 

PREGÃO Nº 079/2019 (PMP 12616/2019) 
A autoridade superior homologou, em 
28/05/2019, e adjudicou a licitação supra, 
que cuida de “aquisição de equipamento 
hospitalar (eletrocardiograma)”, em favor da 
empresa Luiz C de Melo Souza Lorena EPP, 
o item 01, no valor total de R$ 7.193,34. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 
080/2019 (PMP 12620/2019)
A autoridade superior homologou, em 
28/05/2019, e adjudicou a licitação supra, 
que cuida de “aquisição de macadame seco”, 
em favor da empresa Santa Cornélia Indústria 
e Comércio de Minerais Ltda, o item 01, no 
valor unitário de R$ 39,95.

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 
084/2019 (PMP 12647/2019)
A autoridade superior homologou, em 
03/06/2019, e adjudicou a licitação supra, 
que cuida de “locação de caminhões pipa 
e munck”, em favor da empresa Oxipar 
Locação de Máquinas e Equipamentos Eireli 
EPP, os itens (item-vl unit em R$): 01-128,00; 
02-150,00.

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 
087/2019 (PMP 12663/2019) 
A autoridade superior homologou, em 
03/06/2019, e adjudicou a licitação supra, 
que cuida de “aquisição de tintas”, em favor 
das empresas, os itens (item-vl  unit em R$): 
Chrispin Pintor Tintas Comércio e Serviços 
Ltda ME: 04-150,00; 05-150,00; Ponto 
Mix Comercial e Serviços Eireli EPP: 03-
148,50; Raul Rabello Neto EPP: 02-64,35; 
Unimaquinas Ferramentas e Equipamentos 
Eireli ME: 01-64,30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 
088/2019 (PMP 12690/2019) 
A autoridade superior homologou, em 
30/05/2019, e adjudicou a licitação supra, 
que cuida de “locação de máquinas e 
equipamentos, visando a complementação 
da frota produtiva da Prefeitura do Município 
de Pindamonhangaba, para a execução de 
obras e serviços de pavimentação em vias 
urbanas, rurais e logradouros públicos”, em 
favor das empresas, os itens (item-vl unit 
em R$): A3 Terraplenagem e Engenharia 
Ltda: 04-165,00; Era Técnica Engenharia 
Construções e Serviços Ltda: 01-193,05; 
Land Vale Construções Ltda EPP: 03-128,70; 
Oxipar Locação de Máquinas e Equipamentos 
Eireli EPP: 02-115,00; 06-90,00; Via 80 
Transportes Eireli EPP: 05-388,00. 

PREGÃO Nº 093/2019 (PMP 12708/2019) 
A autoridade superior homologou, em 
29/05/2019, e adjudicou a licitação supra, que 
cuida de “aquisição de tanquinho para lavar, 
escada articulada, lavadora de roupas lava e 
seca e televisor”, em favor da empresa Entek 
Equipamentos Taubaté Ltda EPP, os itens 01, 
04, 05, no valor total de R$ 6.835,89; e HSX 
Comércio e Serviços Eireli, os itens 02, 03, no 
valor total de R$ 4.961,13. 

PREGÃO Nº 094/2019 (PMP 12724/2019)
A autoridade superior homologou, em 
31/05/2019, e adjudicou a licitação supra, 
que cuida de “aquisição de películas 
retrorrefletivas e não refletivas para a 
confecção das placas de trânsito (orientativas, 
indicativas, turísticas e informativas) no 
Município de Pindamonhangaba”, em favor 
da empresa Brasil Sinalização Eireli ME, os 
itens 01 e 03, no valor total de R$ 27.450,00; 
e Thiplan Comercial Ltda, os itens 02, 04, 05, 
06, 07 e 08, no valor total de R$ 59.562,45.

PREGÃO Nº 096/2019 (PMP 14151/2019)
A autoridade superior homologou, em 
03/06/2019, e adjudicou a licitação supra, 
que cuida de “contratação de empresa 
especializada em locação de micro-ônibus 
para atender as atividades do Departamento 
de Turismo”, em favor da empresa Pindatur 
Transporte e Turismo Ltda EPP, os itens 01, 
02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 e 10, no valor 
total de R$ 34.422,00. 

*** CONTRATO ***

PREGÃO Nº 057/2019 (PMP 10390/2019) 
Foi firmado o contrato 040/2019, de 
24/05/2019, para “aquisição de refeições 
diárias para atender ao convênio entre a 
Prefeitura e a Funap, por um período de 12 
meses”, no valor de R$ 117.968,40, vigente 
por 12 meses, assinando pela contratante e 
como gestor do contrato o Sr Nilson Luiz de 
Paula Santos, e pela contratada, empresa MA 
Caetano Alimentos ME, o Sr Marco Antonio 
Caetano.

COMUNICADO
Comunico o Extravio do Diploma de Ensino Técnico em Mecânica, curso 
ministrado pela “Escola Técnica Estadual João Gomes de Araújo” - Centro 
Paulo de Souza, situada a Rua Prof. José Benedito Cursino, 75, Boa Vista, 
Pindamonhangaba - SP. Curso finalizado no 1º Semestre de 2012, Aluno 
Alessandro Marcos Di Fábio.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE 
ASSEMBLEIA GERAL DE FUNDAÇÃO DE 
FILIAL DA COMUNIDADE CATEDRAL DA 

PAZ DE PINDAMONHANGABA 
Nos termos do Estatuto, convoco os senhores 
associados da COMUNIDADE CATEDRAL 
DA PAZ DE PINDAMONHANGABA para a 
reunião de Assembléia Geral, a realizar-se 
em sua filial, à Rua São José dos Campos, nº 
340, loteamento Cidade Nova – CEP: 12414-
170, na cidade de PINDAMONHANGABA 
– SP, no dia 05 (CINCO) de JULHO de 
2019, às 19h, em primeira convocação, 
com a presença da maioria dos membros, 
havendo quórum, ou às 19h15, em segunda 
convocação, com a presença de pelo menos 
um terço dos membros, para o fim de 
deliberarem sobre a seguinte pauta:
a) Abertura da filial da Igreja COMUNIDADE 
CATEDRAL DA PAZ, na cidade de 
PINDAMONHANGABA;
b) Eleição e posse da diretoria e conselho 
fiscal da filial.
Pindamonhangaba, 04 de junho de 2019.

         

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente em exercício da Associação dos Profissionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia 
de Pindamonhangaba – APEAAP -, Engenheiro Mecânico e Segurança do Trabalho Emanuel 
Barreto Rios, no uso das atribuições estatutárias, convoca os associados quites com a tesouraria 
e em pleno gozo de seus direitos estatutários (conforme artigos 11, 12 e 30 do estatuto social), 
para Assembleia Geral Ordinária, com a finalidade de promover e realizar a Eleição dos Membros 
Efetivos e Suplentes da Diretoria.
A Assembléia será realizada no dia 16 de julho de 2019 (terça-feira), na sede da APEAAP, situada 
a Rua Senador Dino Bueno nº 204, Centro em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, com inicio 
as 13h30, para primeira convocação com a presença da maioria absoluta dos sócios e às 14h00 
para segunda convocação com qualquer que seja o número de associados presentes (conforme 
artigo 16, parágrafo único, item “c” do estatuto social), com término às 17h00.

Ordem do dia:
Apresentação dos trabalhos realizados durante a gestão de 2017/2019;
Eleger a Nova Diretoria, Conselho Fiscal e Suplentes, composta por: Presidente, Vice-Presidente, 
Primeiro e Segundo Secretário, Primeiro e Segundo Tesoureiro, três (03) membros para o Conselho 
Fiscal com seus respectivos Suplentes.
Os interessados deverão apresentar o registro da candidatura da “Chapa” até o dia 14 de junho de 2019 
(sexta-feira), por meio de requerimento indicando a composição da chapa juntamente com inscrição 
individual devidamente assinada pelo associado com a intenção de participação nas eleições dirigida 
ao Presidente da APEAAP (conforme artigo 29 do estatuto social), no período de 08h30 as 12h00.

EmANuEL BArrETO rIOs
Engº mecânico / segurança do Trabalho

Presidente APEAAP

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE 
LICITAÇÃO

*** COMUNICADO MUDANÇA 
DE HORÁRIO ***

TOMADA DE PREÇO Nº 006/2019 (PMP 
15077/2019) 
Comunicamos a alteração de horário da 
licitação supra, que cuida de “contratação de 
empresa especializada com fornecimento de 
material e mão de obra para revitalização de 
área esportiva dos centros esportivos João 
do Pulo e Araretama”, que ocorrerá no dia 
anteriormente marcado, 13/06/2019, porém 
com início da sessão às 16h00. Os envelopes 
deverão ser entregues até o início da sessão. 

CONSELHO MUNICIPAL DE 
ASSISTêNCIA SOCIAL 

CONVOCAÇÃO – 
6ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2019

Ficam as senhoras conselheiras, senhores 
conselheiros titulares e suplentes, entidades 
e sociedade civil do Conselho Municipal 
de Assistência Social, convocados a 
comparecer, na data e local abaixo, para a 
realização da “ 6ª Reunião Ordinária de 
2019”, cuja pauta vem a seguir:

Pauta:
Leitura e Aprovação de Ata
Alteração Plano de Trabalho IGD-PBF 2019
Registro/Inscrição de Entidade CMAS 
(Resolução)
Informes Gerais
Dia: 12/06/2019 (Quarta-Feira) Horário:  
17h00 (dezessete horas) Local:Auditório 
da Prefeitura Municipal 

Doralice C. de Souza Labastie
Presidente do CMAS

Lembrando aos conselheiros que não 
puderem comparecer (sociedade civil e poder 
público) que comuniquem seus suplentes e 
justifiquem sua falta através dos emails:
c.conselhos@pindamonhangaba.sp.gov.brou 
cmas@pindamonhangaba.sp.gov.br

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 120/19 – LIMPEZA  TERRENO   

 A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Sr. (a) ANA EMILIA DE OLIVEIRA,  
responsável pelo imóvel, situado a RUA RAPHAEL FERRARI S/NR. BAIRRO MOMBAÇA  inscrito 
no município sob a sigla SO111021001000, Quadra 21 ,   Lote 01, para que efetue a limpeza do 
referido imóvel  e a  retirada dos materiais/entulhos do mesmo, no prazo de 07 dias a contar da data 
desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c 
artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I. Realizar 
atualização do cadastro do imóvel é de responsabilidade do contribuinte proprietário, conforme 
divulgado na Tribuna do Norte de 29/outubro/2015.
Notificação 2386-19

André Marcos Pereira
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

LEILÃO ONLINE DE IMÓVEIS 28/06 -10H
Mariana Lauro Sodré Santoro Batochio, Leiloeira Oficial JUCESP nº 641

LOTE 04 - Pindamonhangaba/SP. Apartamento. Bairro Parque São Domingos. Rua Antônio Augusto Rodrigues, nº 149. 
Condomínio Edifício Casablanca. Ap. 41 (3º andar ou 4º pav.). Área priv. 80,4208m². Matr. 31.204 do RI local. Obs.: O pagamento de 
eventuais dívidas existentes de IPTU e Condomínio, serão de exclusiva responsabilidade do arrematante, sem direito a reembolso. 
Ocupado (AF). LANCE MÍNIMO: R$ 102.000,00. Pagamento: valor do arremate mais comissão de 5% ao Leiloeiro. Condições de 
venda nos sites: banco.bradesco/leiloes e www.sodresantoro.com.br. Efetuar o cadastramento prévio no site do Leiloeiro, conforme 
descrito no edital. Dados e valores, sujeitos à alterações até a data do leilão. Inf.: 11 2464-6464 ou af@sodresantoro.com.br.

CONSELHO MUNICIPAL 
DE DIREITOS DA CRIANÇA 
E DO ADOLESCENTE DE 

PINDAMONHANGABA 
RESOLUÇÃO Nº 82, DE 04 DE JUNHO 
DE 2019.

DISPõE SOBRE CRIAÇÃO DAS 
COMISSõES TEMÁTICAS DO 

CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS 
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE 
PINDAMONHANGABA E NOMEIA SEUS 

REPRESENTANTES.
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente de Pindamonhangaba 
– CMDCA, no uso das atribuições 
estabelecidas nas Leis Municipais nº 
2.626/1991 e nº 4.140/2004,
Considerando as Resoluções do 
Conanda 105/2005, 106/2005 e 116/2006 
que dispõem sobre os Parâmetros 
para Criação e Funcionamento dos 
Conselhos dos Direitos da Criança e do 
Adolescente.
Considerando as deliberações da 9ª reunião 
ordinária e 11ª reunião ordinária, ocorridas 
respectivamente em 07 de maio de 2019 e 04 
de junho de 2019,
Resolve:
Art. 1º - Ficam assim dispostas no âmbito 
do Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e Adolescente – CMDCA de 
Pindamonhangaba, as seguintes Comissões 
Temáticas Permanentes e seus respectivos 
integrantes.
I – Comissão de Análise de Registro 
de Entidades, Avaliação de Propostas 
e Acompanhamento de Programas, 
Projetos e Serviços; Pelo poder público: 
Representante da Secretaria de Esportes 
(André Gustavo Barros de Almeida), 
Representante da Secretaria de Assistência 
(Elen Carla Brissi Martuscelli e Tathyane de 
Oliveira Santos). Pela sociedade civil: André 
Gustavo B. Piccolo, Érica C. C. Jacob de 
Freitas, Carlos Roberto Murta Júnior, Bethi 
dos Santos Moreira, Rute Lidiani Pires, 
Marcos Roberto de Souza e Marcia T. 
Castilho da Silva.
II - Comissão de Organização de Eventos 
e Comunicação Social do CMDCA; 
Pelo poder público: Representante do 
Departamento de Obras Públicas (Paulo 
Augusto Nunes), Representante da 
Secretaria de Saúde (Miriam Pérsia Macedo 
de Andrade), Representante da Secretaria de 
Educação (Elaine Grazielli de Andrade). Pela 
sociedade civil: William Anaia Bonafé, Cássia 
Regina Pereira, Michelle Aparecida Causso, 
Whitley Paes da Silva, Jocimara L. de Lima 
Akahane, Sandra R. dos Santos Alves e 
Marcia T. Castilho da Silva.
III - Comissão de Políticas Públicas, 
Orçamento e Análise Jurídico-Legislativa; 
Pelo poder público: Representante da 
Secretaria de Assistência (Tathyane de 
Oliveira Santos), Representante da Secretaria 
de Saúde (Miriam Pérsia Macedo de Andrade), 
Representante da Secretaria de Obras e 
Planejamento (Thiago Cantazarro Ribeiro 
e Tânia Maria Franco Leite Amaral). Pela 
sociedade civil: Julia Stefanie dos Santos, 
André Gustavo B. Piccolo, Michelle Aparecida 
Causso, Sandra R. dos Santos Alves, William 
Anaia Bonafé, Whitley Paes da Silva, Marcos 
Roberto de Souza e Helison de Oliveira. 
IV - Comissão de Captação de Recursos 
do FUMCAD; Pelo poder público: 
Representante da Secretaria da Fazenda 
e Orçamento (Tânia Aparecida de Oliveira 
D’avila e Claudio Marcelo de G. Fonseca). 
Pela sociedade civil: William Anaia Bonafé, 
Rute Lidiani Pires, Cássia Regina Pereira, 
Sandra R. dos Santos Alves, Whitley Paes 
da Silva, Helison de Oliveira e Carlos Roberto 
Murta Júnior. 
V – Comissão de Eleição, 
Acompanhamento e Ética do Conselho 
Tutelar; Pelo poder público: Representante 
da Secretaria de Assistência (Tathyane 
de Oliveira Santos), Representante da 
Secretaria de Negócios Jurídicos (Ana Paula 
Pedersoli e Gleisiele Conceição Souza). Pela 
sociedade civil: Julia Stefanie dos Santos e 
Marcos Roberto de Souza.
Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na 
data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 04 de junho de 2019. 

William Anaia Bonafé
Presidente do CMDCA – Gestão 2019/2021

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
DE PINDAMONHANGABA

RESOLUÇÃO Nº 83, de 04 de junho de 2019.
Dispõe sobre a revogação da resolução nº 80 e complemento das resoluções nº 69, nº 72 e nº 79 
quanto a aprovação de repasse público de recursos para financiamento de projetos de crianças e 

adolescentes, via fundo municipal dos direitos da criança e do adolescente 
– FUMCAD, e dá outras providências.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, no uso das atribuições 
estabelecidas nas Leis Municipais nº 2.626/1991 e nº 4.140/2004,
Considerando os projetos aprovados em banco de projetos referente ao Edital FUMCAD 2017 e 
2018, 
Considerando as doações ao fundo em 2018 e destinações estabelecidas,
Considerando a deliberação da 3ª reunião extraordinária, ocorrida em 28 de maio de 2019,
Resolve :
Art. 1º - revogar a resolução nº 80, de 29 de abril de 2019 que dispõe sobre a execução de Serviço 
de Escuta Especializada com recursos do FUMCAD;
Art. 2º- Autorizar o repasse público complementar para os projetos e instituições, conforme quadro 
abaixo, no valor total de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) via Fundo Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente (FUMCAD), oriundos de renúncia fiscal. 

PROJETOS APROVADOS

Entidade – 
Proponente/CNPJ Projeto Tipo de 

repasse
Resolução
Anterior

Complemento 
Resolução 83 TOTAL

Associação 
Corporação Musical 
Euterpe

Programa 
Aprendiz CME Fomento

Nº 79
R$ 
20.000,00

R$ 12.000,00 R$ 
32.000,00

Associação 
dos Salesianos 
Cooperadores de 
Pindamonhangaba

Serviço de MSE-
PSC/LA
Projeto 
Resgatando 
Vidas

Fomento
Nº 79
R$ 
50.000,00

R$ 0,00 R$ 
50.000,00

NOUS – Escola 
Noética da Vinci 
(Consciência Plena)

Projeto “Jovens 
Protagonistas” Fomento

Nº 79
R$ 
60.000,00

R$ 15.000,00 R$ 
75.000,00

Associação 
dos Salesianos 
Cooperadores de 
Pindamonhangaba

Camerata Jovem Fomento
Nº 72
R$ 
81.100,00

R$ 16.000,00 R$ 
97.100,00

Grêmio União Criança Câmera 
& Ação Fomento

Nº 69
R$ 
45.000,00

R$ 7.000,00 R$ 
52.000,00

Art. 3º - Informar que a liberação do recurso está condicionada a apresentação do Plano de 
Trabalho incluindo planilhas detalhadas de aplicação dos recursos e toda documentação necessária 
à Secretaria de Assistência Social, para elaboração e celebração de contrato com a administração 
pública.
Art. 4º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 04 de junho de 2019. 

William Anaia Bonafé
Presidente do CMDCA – Gestão 2019/2021

ASSINATURA – 31/05/2019

CONTRATO Nº 0519012 – DV º 31
PARTICIPES -Caixa Econômica Federal e 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
                        Conforme Lei autorizadora nº 
6.182 de 13/12/2018

OBJETO – Construção de 02 (dois) Terminais 
Rodoviários e Infraestrutura Urbana 
VALOR -R$ 8.000.000,00 (Oito Milhões de 
Reais), com desembolso de 2 (duas) parcelas 
de R$ 4.000.000,00 (Quatro Milhões de 
Reais) com 06 (seis) meses de intervalo
RECURSO –Financiamento a Infraestrutura e 
ao Saneamento – FINISA 
Apoio Financiamento para Despesa de 
Capital
PRAZO –Vigência por 120 meses, composto 
por período de carência de 12 meses e um
período de Amortização 108 meses.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO 
PORTARIA INTERNA Nº 10.742, DE 30 DE 
MAIO DE 2019. 

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município 
de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, e em razão do parecer 
da Comissão, Resolve designar os atuais 
membros da Comissão do Processo 
Administrativo Disciplinar nº 013/2018 para 
dar continuidade à apuração do processo, 
para que no prazo de 90 (noventa) dias, 
contados de 31 de maio de 2019, sejam 
concluídos os trabalhos.

Esta portaria entra em vigor nesta data.

Pindamonhangaba, 30 de maio de 2019.

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal

Fabrício Augusto Pereira
Secretário Municipal de Administração

Registrada e publicada na Secretaria 
Municipal de Negócios Jurídicos 

em 30 de maio de 2019.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário Municipal de 

Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO 
PORTARIA INTERNA Nº 10.743, DE 30 DE 
MAIO DE 2019. 

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município 
de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, e em razão do parecer 
da Comissão, Resolve designar os atuais 
membros da Comissão do Processo 
Administrativo Disciplinar nº 035/2015 para 
dar continuidade à apuração do processo, 
para que no prazo de 90 (noventa) dias, 
contados de 26 de abril de 2019, sejam 
concluídos os trabalhos.

Esta portaria entra em vigor nesta data, 
retroagindo seus efeitos a 26 de abril de 2019.

Pindamonhangaba, 30 de maio de 2019.

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal

Fabrício Augusto Pereira
Secretário Municipal de Administração

Registrada e publicada na Secretaria 
Municipal de Negócios Jurídicos 

em 30 de maio de 2019.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário Municipal de 

Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO 
PORTARIA INTERNA Nº 10.744, DE 30 DE 
MAIO DE 2019. 

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município 
de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, e em razão do parecer 
da Comissão, Resolve designar os atuais 
membros da Comissão do Processo 
Administrativo Disciplinar nº 012/2017 para 
dar continuidade à apuração do processo, 
para que no prazo de 90 (noventa) dias, 
contados de 26 de abril de 2019, sejam 
concluídos os trabalhos.

Esta portaria entra em vigor nesta data, 
retroagindo seus efeitos a 26 de abril de 2019.

Pindamonhangaba, 30 de maio de 2019.

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal

Fabrício Augusto Pereira
Secretário Municipal de Administração

Registrada e publicada na Secretaria 
Municipal de Negócios Jurídicos em

 30 de maio de 2019.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário Municipal de 

Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA INTERNA Nº 10.745, DE 30 DE 
MAIO DE 2019. 

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município 
de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, e em razão do parecer 
da Comissão, Resolve designar os atuais 
membros da Comissão do Processo 
Administrativo Disciplinar nº 004/2018 para 
dar continuidade à apuração do processo, 
para que no prazo de 90 (noventa) dias, 
contados de 26 de abril de 2019, sejam 
concluídos os trabalhos.

Esta portaria entra em vigor nesta data, 
retroagindo seus efeitos a 26 de abril de 2019.

Pindamonhangaba, 30 de maio de 2019.

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal

Fabrício Augusto Pereira
Secretário Municipal de Administração

Registrada e publicada na Secretaria 
Municipal de Negócios Jurídicos 

em 30 de maio de 2019.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário Municipal 

de Negócios JurídicosPREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA GERAL Nº 5.224, DE 06 DE 
JUNHO DE 2019.

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município 
de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições, e nos termos da Lei nº 6.197, 
de 20 de dezembro de 2018, Resolve 
DESIGNAR a Sra Célia Regina Ascenço para 
a função de confiança de Diretor de Gestão 
Escolar a partir de 14 de maio de 2019. 

Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 14 de 
maio de 2019.

Pindamonhangaba, 06 de junho de 2019.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

Fabrício Augusto Pereira
Secretário Municipal de Administração

Registrada e publicada na Secretaria 
Municipal de Negócios Jurídicos em 

06 de junho de 2019.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário Municipal de 

Negócios Jurídicos

Pesquisadores paulistas inte-
grarão um consórcio internacio-
nal com o objetivo de lançar pe-
quenos satélites de observação 
da Terra. A expectativa é de que o 
conjunto de equipamentos (me-
nores do que caixas de sapato) 
forme uma rede de sensores em 
órbita capaz de fornecer imagens 
3D de alta qualidade sobre o rele-
vo terrestre, além da formação e 
conteúdo das nuvens.

Graças à tecnologia espacial, 
grandes satélites multifuncionais 
giram ao redor do planeta, o que 
possibilita o funcionamento da 
internet, do GPS e a observação 
terrestre. Contudo, satélites me-
nores e capazes de trabalhar em 
conjunto ganham força, uma vez 
que permitem a troca de infor-
mações com o solo de maneira 
mais eficiente e a obtenção de 
imagens com qualidade boa.

“A maior vantagem dos mini e 

Cientistas de São Paulo se unem a 
consórcio para lançar satélites pequenos

Conjunto de equipamentos formará rede de sensores capaz de fornecer imagens 3D de alta 
qualidade sobre o relevo terrestre

Reprodução/Internet

Durante o evento, apoiado pela 
Fundação de Amparo à Pesquisa 
do Estado de São Paulo (Fapesp), 
pesquisadores puderam trocar 
experiências e planejar ações. “A 
reunião dá aos cientistas do RLS 
uma oportunidade-chave para 
trocar experiências e impressões 
sobre os trabalhos. Permite, ain-

nanossatélites é que, por estarem 
em altitudes mais baixas, eles têm 
menor latência. Dessa forma, é 
possível que o fluxo de dados seja 
feito em tempo real, ao contrário 
dos satélites geoestacionários. 
Outra vantagem considerável é 
que o custo do lançamento de um 
satélite costuma ser calculado 
pela massa”, explicou à Agência 
Fapesp Klaus Schilling, professor 
do Zentrum Für Telematik (Ale-
manha) e líder do projeto.

O docente esteve presente na 
reunião anual do Regional Lea-
dership Summit (RLS), realizada 
entre 27 e 31 de maio no Instituto 
Nacional de Pesquisas Espaciais 
(Inpe), em São José dos Campos, 
no Vale do Paraíba.

Fórum
O encontro é um fórum com-

posto por cientistas de sete regi-
ões: Bavária (Alemanha), Geórgia 

(Estados Unidos), Quebec (Ca-
nadá), Shandong (China), Upper 
Áustria (Áustria), Western Cape 
(África do Sul) e São Paulo. Os 
cientistas buscam impulsionar a 
colaboração bi e multilateral para 
o desenvolvimento de novas tec-
nologias.

Um dos acordos firmados na 
reunião de 
São José dos 
Campos, den-
tro do proje-
to Telematics 
International 
Mission (TIM), 
prevê lançar 
satélites com 
cerca de 3 qui-
los à órbita 
terrestre em 
2021, prova-
velmente de 
uma base chi-
nesa.

geral

da, definir o que será discutido 
na 10ª Cúpula de Líderes Regio-
nais, a ser realizada em Linz, na 
Áustria, no próximo ano”, afir-
mou Euclides de Mesquita Neto, 
membro da coordenação adjunta 
para Programas Especiais e Cola-
borações em Pesquisa da Funda-
ção, à Agência Fapesp.



A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA, por meio 
da Secretaria Municipal da Admi-
nistração, nos termos da legislação 
vigente, torna pública a abertura 
de inscrições do Concurso Público 
para preenchimento de empregos 
no Quadro de Pessoal, sob o regime 
laboral da CLT, o qual se regerá pe-

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2019 -  EDITAL DE ABERTURA DAS INSCRIÇÕES

las instruções contidas neste Edital e 
se processará por intermédio do Ins-
tituto Universal de Desenvolvimento 
Social - IUDS:
1. DISPOSIÇÕES PRELIMINA-

RES
1.1. O Concurso Público será 

regido por este Edital, e 
eventuais retificações, 

sendo sua execução de 
responsabilidade do IUDS.

1.2. Os empregos, as descrições 
sumárias das atribuições, 
a quantidade de vagas, os 
salários base mensal, as 
exigências, a carga horária 
semanal e experiência são os 
constantes da tabela abaixo:

COD EMPREGOS
DESCRIÇÃO 

SUMÁRIA DAS 
ATRIBUIÇÕES

VAGAS
SALÁRIO 

BASE 
MENSAL

EXIGÊNCIAS
CARGA 

HORÁRIA 
SEMANAL

EXPERIÊNCIA

1
AGENTE 

COMUNITARIO 
DE SAÚDE

Desenvolver 
atividades de 

prevenção 
de doenças e 
promoção da 

saúde, por meio de 
ações educativas 

individuais e 
coletivas, nos 

domicílios e na 
comunidade, 

sob supervisão 
competente. 

ÁREA 1 = 01

ÁREA 2 = 01

ÁREA 3 = 01

ÁREA 4 = 01

ÁREA 5 = 01

ÁREA 6 = 01

ÁREA 7 = 01

ÁREA 8 = 01

ÁREA 9 = 01

ÁREA 10 = 01

R$ 
1.287,87

ENSINO MÉDIO 
COMPLETOE 
RESIDIR NA 

ÁREA DA 
COMUNIDADE 
DE ATUAÇÃO

40/H

06 MESES COM 
TRABALHOS 
SOCIAIS OU 

CORRELATOS

2
AGENTE DE 

ORGANI-
ZAÇÃO 

ESCOLAR

Orientar e controlar 
a disciplina dos 

alunos; colaborar 
no atendimento 

aos pais; auxiliar o 
gestor nos serviços 

administrativos; 
auxiliar na 

manutenção do 
patrimônio público.

1 R$ 
1.490,88

ENSINO MÉDIO 
COMPLETO 40/H ---

3
AGENTE DO 
CONTROLE 

VETOR

Cabe a elaboração 
de pesquisa larvária 

em armadilhas e 
pontos estratégicos 

e delimitando 
os focos, bem 
como controle 
do caramujo 

que transmite a 
esquistossomose 

e de animais 
sinantrópicos.

1 R$ 
1.643,69

ENSINO MÉDIO 
COMPLETO 40/H ---

4
AJUDANTE 

(OBRAS/
GERAL)

Executar tarefas 
gerais, de limpeza, 

conservação, 
arrumação e 

outros em diversos 
departamentos de 
serviços públicos.

1 R$ 
1.168,14

ENSINO 
FUNDAMENTAL     

CICLO 01 (5º 
ANO)

40/H ---

5 ARQUITETO

Elaborar, executar 
e dirigir projetos de 
edifícios, interiores, 

monumentos 
e outras obras 

públicas, estudando 
características 
e preparando 
programas e 
métodos de 
trabalho e 

especificando 
os recursos 
necessários, 
para permitir 
a construção, 
montagem e 

manutenção das 
mencionadas 

obras.

1 R$ 
4.808,22

ENSINO 
SUPERIOR 

COMPLETO EM 
ARQUITETURA 
E REGISTRO 

NO CONSELHO 
DE CLASSE

40/H

06 MESES 
NA ÁREA DE 

ATUAÇÃO APÓS 
REGISTRO NO 
CONSELHO DE 

CLASSE

6
ASSISTENTE 

DE SERVIÇOS 
GERAIS

Executar tarefas 
gerais, de limpeza, 

conservação do 
local de trabalho. 

Nas escolas e 
creches municipais 

executar tarefas 
relativas ao preparo 

e distribuição 
de merendas e 
alimentação.

3 R$ 
1.168,14

ENSINO 
FUNDAMENTAL 

CICLO 01 (5º 
ANO)

40/H ---

7 ASSISTENTE 
SOCIAL

Realizar ou 
orientar estudos 

e pesquisas 
no campo da 

Assistência Social; 
Capacidade de 

Operacionalização 
técnica.

1 R$ 
3.955,74

ENSINO 
SUPERIOR 
COMPLETO 

EM SERVIÇO 
SOCIAL E 

REGISTRO NO 
CRESS

30/H

06 MESES 
NA ÁREA DE 

ATUAÇÃO APÓS 
REGISTRO NO 

CRESS

8 AUXILIAR DE 
ALMOXARIFE

Auxiliar o 
almoxarife no 
controle de 

recebimento, 
manutenção 

de produtos e 
distribuição

1 R$ 
1.287,87

ENSINO 
FUNDAMENTAL 

COMPLETO
40/H ---

9 AUXILIAR DE 
CLASSE

Cabe ao Auxiliar de 
Classe, colaborar 

e auxiliar, os 
professores, quanto 

ao atendimento 
das crianças nas 

creches, ajudar de 
um modo geral, no 
que diz respeito a 
criança em sala de 

aula.

1 R$ 
1.352,27

ENSINO MÉDIO 
COMPLETO OU 
MAGISTÉRIO 
COMPLETO

40/H
06 MESES 

NA ÁREA DE 
ATUAÇÃO

10
AUXILIAR DE 

ENFER-
MAGEM

Atender as 
necessidades 
dos enfermos 
portadores de 

doenças de pouca 
gravidade, atuando 
sob a supervisão 

do enfermeiro para 
auxiliar no bom 

atendimento aos 
pacientes. 

1 R$ 
1.812,16

ENSINO MÉDIO 
COMPLETO 

E CURSO DE 
AUXILIAR DE 

ENFERMAGEM 
E REGISTRO 
NO COREN

40/H

06 MESES 
NA ÁREA DE 

ATUAÇÃO APÓS 
REGISTRO NO 

COREN 

11 AUXILIAR DE  
TOPOGRAFIA

 Auxiliar o topógrafo 
em seus trabalhos, 

transportando 
seus acessórios e 
abrindo frentes de 

trabalho.

1 R$ 
1.352,27

ENSINO 
FUNDAMENTAL 

COMPLETO
40/H ---

COD EMPREGOS
DESCRIÇÃO 

SUMÁRIA DAS 
ATRIBUIÇÕES

VAGAS
SALÁRIO 

BASE 
MENSAL

EXIGÊNCIAS
CARGA 

HORÁRIA 
SEMANAL

EXPERIÊNCIA

12 AUXILIAR EM 
SAÚDE BUCAL

Executar tarefas 
sob a supervisão do 

cirurgião dentista 
ou técnico em 
higiene dental 
no tratamento 
odontológico

1 R$ 
1.812,16

ENSINO MÉDIO 
COMPLETO 

E CURSO DE 
AUXILIAR DE 

CONSULTORIO 
DENTARIO/

HIGIENE 
BUCAL/SAÚDE 

BUCAL E 
REGISTRO 
NO CRO E 
CURSO DE 

CAPACITAÇÃO

40/H

06 MESES 
NA ÁREA DE 

ATUAÇÃO APÓS 
REGISTRO NO 

CRO

13 BIOMÉDICO 
CITOLOGISTA

 Executar analise 
das laminas 
de Citologia 

Oncótica (citologia 
esfoliativa); 

Microscopias 
das laminas 
de paciente, 

responsabilizando-
se pelos 

respectivos laudos.

1 R$ 
3.955,74

ENSINO 
SUPERIOR 

COMPLETO EM 
BIOMEDICINA 
E REGISTRO 

NO CRBM, 
FORMAÇÃO 
BIOMEDICA 

ESPECIALISTA 
EM CITOLOGIA

20/H

06 MESES 
NA ÁREA DE 

ATUAÇÃO APÓS 
REGISTRO NO 

CRBM

14 COVEIRO

 Preparar covas 
e túmulos para 

inumação e 
exumação.

1 R$ 
1.352,27

ENSINO 
FUNDAMENTAL 

CICLO 1 (5º 
ANO)

40/H ---

15 DENTISTA

Diagnosticar e 
tratar afecções 

da boca, dentes e 
região maxilofacial, 

utilizando 
processos clínicos 

ou cirúrgicos, 
para promover e 

recuperar a saúde 
bucal e geral. 

1 R$ 
4.808,22

ENSINO 
SUPERIOR 

COMPLETO EM 
ODONTOLOGIA 

E REGISTRO 
NO CRO

20/H

06 MESES 
NA ÁREA DE 

ATUAÇÃO APÓS 
REGISTRO NO 

CRO

16 DESENHISTA

Desenhar plantas 
do município de 

construções civis, 
loteamentos. 

1 R$ 
1.725,87

ENSINO MÉDIO 
COMPLETO 

E CURSO NA 
ÁREA

40/H
06 MESES 

NA ÁREA DE 
ATUAÇÃO

17 DIRETOR DE 
ESCOLA 

Administrar a 
escola e seus 

recursos humanos, 
materiais e 

financeiros em 
consonância 

com a Secretaria 
Municipal de 

Educação 

60 R$ 
5.301,07

LICENCIATURA 
PLENA EM 

PEDAGOGIA 
OU PÓS-

GRADUAÇÃO 
STRICTO 

SENSU EM 
EDUCAÇÃO; 

OU PÓS-
GRADUAÇÃO 
LATO SENSU 

EM EDUCAÇÃO 
DE NO MINIMO 

800/H, NOS 
TERMOS DA 

DELIBERAÇÃO 
CEE Nº 26/02 E 
DELIBERAÇÃO 
CEE Nº 53/05

40/H

EXPERIENCIA 
MINIMA DE 

04(QUATRO) 
ANOS NO 

MAGISTÉRIO

18 ELETRICISTA

 Montar e fazer a 
manutenção de 

instalações elétricas 
e de aparelhos 
e equipamentos 

elétricos para 
assegurar 

condições de 
funcionamento 

regular e 
permanente à 
aparelhagem 
elétrica das 
instalações, 
aparelhos e 

equipamentos da 
municipalidade.

1 R$ 
1.565,42

ENSINO 
FUNDAMENTAL 

COMPLETO 
E CURSO 

TÉCNICO EM 
ELÉTRICA

40/H ---

19 ENFERMEIRO

 Planejar, organizar, 
supervisionar e 

executar serviços 
de enfermagem, 

empregando 
processos de rotina 

e/ou específicos 
para possibilitar 
a proteção e a 
recuperação da 

saúde individual ou 
coletiva.

1 R$ 
4.361,20

ENSINO 
SUPERIOR 

COMPLETO EM 
ENFERMAGEM 
E REGISTRO 
NO COREN

40/H

06 MESES 
NA ÁREA DE 

ATUAÇÃO APÓS 
REGISTRO NO 

COREN

20 ENGENHEIRO

Elaborar, executar 
e dirigir projetos de 
edifícios, interiores, 

monumentos 
e outras obras 

públicas, estudando 
características 
e preparando 
programas e 
métodos de 
trabalho e 

especificando 
os recursos 
necessários, 
para permitir 
a construção, 
montagem e 

manutenção das 
mencionadas obras. 

1 R$ 
4.808,22

ENSINO 
SUPERIOR 

COMPLETO EM 
ENGENHARIA 

CIVIL E 
REGISTRO NO 

CREA

40/H

06 MESES 
NA ÁREA DE 

ATUAÇÃO APÓS 
REGISTRO NO 

CREA

21 FISCAL DE 
OBRAS

 Supervisionar, 
fiscalizar, 

interpretar leis 
municipais, efetuar 

cálculos sobre 
multas, fornecer 
informações e 

orientações aos 
fiscais e auxiliares 
técnicos, promover 
embargos e aplicar 
as multas previstas 

em lei.

1 R$ 
1.812,16

ENSINO MÉDIO 
COMPLETO 40/H

06 MESES EM 
FISCALIZAÇÃO 

DE OBRAS

22 FISCAL DE 
POSTURAS

Exercer fiscalização 
de posturas 
municipais; 
Fiscalizar o 

cumprimento das 
leis e portarias que 
regulam o comércio 

de produtos para 
os consumidores 

municipais; Prestar 
auxílio a população 

controlando 
índices de 

reajustes, alugueis, 
conversões de 
valores e juros 

cobrados; Autuar os 
infratores. 

1 R$ 
2.097,81

ENSINO MÉDIO 
COMPLETO 40/H

06 MESES 
NA ÁREA DE 

FISCALIZAÇÃO

COD EMPREGOS
DESCRIÇÃO 

SUMÁRIA DAS 
ATRIBUIÇÕES

VAGAS
SALÁRIO 

BASE 
MENSAL

EXIGÊNCIAS
CARGA 

HORÁRIA 
SEMANAL

EXPERIÊNCIA

23
FISCAL 

SANITARIO

 Fiscalizar, 
coordenar todas as 
ações de atuação 
do Departamento 

pertinentes ao 
cargo, definir as 
estratégias de 
ações para o 

Departamento, 
apresentar 

relatórios de 
resultados 

das atividades 
ao diretor do 

Departamento.

1 R$ 
2.312,84

ENSINO MÉDIO 
COMPLETO 

E CURSO DE 
ESPECIALIZAÇÃO 

NA ÁREA 
DA SAÚDE

40/H
06 MESES 

NA ÁREA DE 
ATUAÇÃO

24 FISIOTE-
RAPEUTA

 Planejar, 
programar, 
coordenar, 

executar, ordenar 
e supervisionar 

métodos e técnicas 
fisioterápicas que 

visem à saúde aos 
níveis primário, 
secundário e 
terciário, da 

população sob sua 
orientação.

1 R$ 
3.587,97

ENSINO SUPERIOR 
COMPLETO EM 
FISIOTERAPIA E 
REGISTRO NO 

CREFITO

30/H

06 MESES 
NA ÁREA DE 

ATUAÇÃO 
APÓS 

REGISTRO 
NO CREFITO

25 GUARDA

Exercer a 
vigilância de 

estabelecimentos, 
percorrendo 

sistematicamente 
a área interna 

do terreno onde 
se localizam e 
inspecionando 
todas as suas 
dependências 

para evitar 
anormalidades, 
bem como zelar 
pelo seu bom 

funcionamento. 

2 R$ 
1.643,69

ENSINO 
FUNDAMENTAL 

COMPLETO
40/H

06 MESES 
NA ÁREA DE 
VIGILANCIA/
SEGURANÇA

26 MECANICO

 Executar serviços 
de manutenção em 
todos os veículos 

de Prefeitura 
localizando e 

reparando defeitos, 
trocando peças, 
utilizando no seu 
serviço diversos 

instrumentos, tais 
como: alicates, 

chaves, martelos, 
etc.

1 R$ 
1.643,69

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
COMPLETO E 

CURSO NA ÁREA

40/H
06 MESES 

NA ÁREA DE 
ATUAÇÃO

Tribuna do NortePindamonhangaba, 11 de junho de 2019
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27
MECANICO DE 

EQUIPA-
MENTOS 

ESPECIAIS

 Realizar suas 
tarefas nas 
unidades de 

manutenção de 
autarquia ou 

junto à equipe 
de atendimento 

externo, efetuando 
tarefas de 

manutenção 
preventiva, 
correlativa e 

de emergência 
em maquinas e 
equipamentos.

1 R$ 
2.202,70

ENSINO MÉDIO 
COMPLETO E 

CURSO NA ÁREA  
40/H

06 MESES 
NA ÁREA DE 

ATUAÇÃO

28

MÉDICO 
AMBULATORIAL 

EM CLINICAS 
BASICAS E 
ESPECIA-
LIDADES 

– PSIQUIATRA

 Prestar assistência 
medica a 

população; orientar 
e supervisionar 

equipes auxiliares 
em atividades 

especifica; 
Executar o 

serviço que lhe 
foi confiado, 

junto à secretaria 
de saúde, mais 
especificamente 
nas Unidades 

Básicas de 
Saúde, e nas 

clinicas básicas e 
especialidades do 

Município.

1 R$ 
8.223,69

ENSINO SUPERIOR 
COMPLETO 

EM MEDICINA; 
REGISTRO NO 

CRM E TITULO DE 
ESPECIALIZAÇÃO

20/H

06 MESES 
NA ÁREA DE 

ATUAÇÃO 
APÓS 

REGISTRO 
NO CRM

29
MÉDICO DO 
PROGRAMA 
SAÚDE DA 

FAMILIA

 Cabe ao médico 
do Programa 
de Saúde da 

Família prestar 
assistência medica 

no Programa de 
Saúde da Família 

em diversas 
comunidades 

municipais, bem 
como elaborar, 

executar e avaliar 
planos, programas 
e subprogramas de 

saúde pública.

1 R$ 
15.883,19

SUPERIOR 
COMPLETO EM 

MEDICINA E 
REGISTRO NO 

CRM

40/H ---

30 MÉDICO DO 
TRABALHO

 Efetuar exames 
médicos 

admissionais 
em candidatos 
a emprego e 
periódicos e 

demissionais em 
todos empregados; 

Dar atendimento 
de emergência 
a empregados 
acidentados 

no trabalho ou 
acometidos de mal 
súbito; Desenvolver 

programas 
de saúde em 

funções de risco, 
elaborando e 

controlando áreas 
de insalubridade 
e/ou geradores 

de doença 
ocupacional; Visitar 

periodicamente 
com as diversas 

instalações 
da prefeitura 
Municipal de 

Pindamonhangaba, 
observando as 

condições gerais 
de trabalho

1 R$ 
3.955,74

ENSINO SUPERIOR 
COMPLETO EM 

MEDICINA E 
CERTIFICADO 

DE CONCLUSÃO 
DO CURSO DE 

ESPECIALIZAÇÃO 
EM MEDICINA 
DO TRABALHO 

E REGISTRO NO 
CRM

20/H

06 MESES 
NA ÁREA DE 

ATUAÇÃO 
APÓS 

REGISTRO 
NO CRM

31
MÉDICO 

PLANTONISTA - 
CLINICO GERAL

Prestar assistência 
medica a 

população; Orientar 
e supervisionar 

equipes auxiliares 
em atividades 

especifica.

1 R$ 
9.519,95

SUPERIOR 
COMPLETO EM 

MEDICINA E 
REGISTRO NO 

CRM

24/H

06 MESES 
NA ÁREA DE 

ATUAÇÃO 
APÓS 

REGISTRO 
NO CRM

32
MÉDICO 

PLANTONISTA – 
PEDIATRA

 Prestar assistência 
medica a 

população; Orientar 
s supervisionar 

equipes auxiliares 
em atividades 
especificas.

1 R$ 
9.519,95

ENSINO SUPERIOR 
COMPLETO E 
REGISTRO NO 

CRM E TITULO DE 
ESPECIALIZAÇÃO

24/H

06 MESES 
NA ÁREA DE 

ATUAÇÃO 
APÓS 

REGISTRO 
NO CRM

33
MOTORISTA
 ESPECIA-

LIZADO

 Dirigir e 
conservar veículos 

automotores do 
Município.

1 R$ 
1.902,77

ENSINO MÉDIO 
COMPLETO E CNH 

PROFISSIONAL
40/H

06 MESES 
NA ÁREA DE 

ATUAÇÃO

34 NUTRICIONISTA

 Planejar, 
coordenar e 

supervisionar 
o programa de 

alimentação escolar 
para alunos das 
escolas públicas; 

Apresentar 
cardápio 

balanceado 
para atender as 
necessidades 
nutricionais, 

conforme a faixa 
etária dos alunos; 
orientar, planejar 
e participar de 

reuniões com as 
assistentes de 
serviços gerais 
(merendeiras) 

para execução e 
distribuição das 

merendas.

1 R$ 
3.767,37

SUPERIOR 
COMPLETO EM 

NUTRIÇÃO E 
REGISTRO NO 

CRN

40/H

06 MESES 
NA ÁREA DE 

ATUAÇÃO 
APÓS 

REGISTRO 
NO CRN

COD EMPREGOS
DESCRIÇÃO 

SUMÁRIA DAS 
ATRIBUIÇÕES

VAGAS
SALÁRIO 

BASE 
MENSAL

EXIGÊNCIAS
CARGA 

HORÁRIA 
SEMANAL

EXPERIÊNCIA

35
OFICIAL DE 
ADMINIS-
TRAÇÃO 

Executar serviços 
informatizados, 

atender o 
expediente normal 

da unidade, 
controlar arquivos, 

redigir ofícios, 
memorandos, 

cartas, relatórios 
etc. 

1 R$ 
2.312,84

TÉCNICO EM 
ADMINISTRAÇÃO 

OU 
CONTABILIDADE 

OU INFORMATICA, 
OU SUPERIOR 
COMPLETO E 

CURSO BÁSICO 
DE INFORMÁTICA 
REALIZADO NOS 

ULTIMOS 05 ANOS, 
COM NO MINIMO 

20H DE DURAÇÃO

40/H

06 MESES 
NA ÁREA 
ADMINIS-
TRATIVA

36 OPERADOR DE 
MAQUINAS

Executar diversas 
tarefas na unidade 
em que trabalha, 
operando retro 
escavadeira, 
auxiliar no 

transporte ou 
empilhamento 

de terra ou 
materiais, auxiliar 
na construção ou 

reparo de adutoras. 

1 R$ 
1.902,77

ENSINO 
FUNDAMENTAL 

COMPLETO E CNH 
PROFISSIONAL

40/H
06 MESES 

NA ÁREA DE 
ATUAÇÃO

37 PEDREIRO

Executar, sob 
supervisão 

direta, trabalhos 
de alvenaria, 
concretos, 

materiais, guiando-
se por desenhos, 

esquemas e 
especificações, 

processos e 
instrumentos 

pertinentes ao 
oficio, muros, 

paredes e outras 
obras. 

3 R$ 
1.352,27

ENSINO 
FUNDAMENTAL 

COMPLETO
40/H

06 MESES 
NA ÁREA DE 

ATUAÇÃO

38

PROFESSOR 
DE EDUCAÇÃO 

BÁSICA I 
(ENSINO 

FUNDAMENTAL/
INFANTIL)

Elaborar e executar 
planejamento 

de Ensino-
Aprendizagem, 

conforme orientação 
da legislação vigente, 
visando proporcionar 
o desenvolvimento 
integral do aluno. 

5

INFANTIL 
R$ 2.342,73

FUNDA-
MENTAL R$ 

2.811,28

MAGISTÉRIO, 
CURSO NORMAL 

SUPERIOR OU 
LICENCIATURA 

PLENA EM 
PEDAGOGIA, 
COMPLETOS

INFANTIL: 
25/H

FUNDA-
MENTAL: 

30/H

---

COD EMPREGOS
DESCRIÇÃO 

SUMÁRIA DAS 
ATRIBUIÇÕES

VAGAS
SALÁRIO 

BASE 
MENSAL

EXIGÊNCIAS
CARGA 

HORÁRIA 
SEMANAL

EXPERIÊNCIA

39
PROFESSOR 

DE EDUCAÇÃO 
FISICA

 Ministrar aulas de 
educação física 
para crianças, 

adultos e idosos, 
ministrar treinos 
de modalidades 

esportivas 
competitivas, 
desenvolver 
atividades 

recreativas e 
de lazer para 

a comunidade, 
desenvolver 
atividades de 
eventos de 

Departamento em 
geral.

1 R$ 
2.811,27

ENSINO SUPERIOR 
COMPLETO EM 

EDUCAÇÃO FISICA 
E REGISTRO NO 

CREF

30/H

06 MESES 
NA ÁREA DE 

ATUAÇÃO 
APÓS 

REGISTRO 
NO CREF

40 PROTÉTICO

 Compreende a 
força de trabalho 

que executa a 
parte mecânica 
dos trabalhos 
odontológicos.

1 R$ 
2.202,70

ENSINO MÉDIO 
COMPLETO 
E TÉCNICO 

EM PROTESE 
DENTARIA, 

REGISTRO NO 
CRO

40/H

06 MESES 
NA ÁREA DE 

ATUAÇÃO 
APÓS 

REGISTRO 
NO CRO

41 PSICÓLOGO

 Proceder ao 
estudo e avaliação 
dos mecanismos 

de comportamento 
humano, 

elaborando e 
aplicando técnicas 

psicológicas, 
como testes para 
a determinação 

de características 
afetivas, 

intelectuais, 
sensoriais ou 

motoras e outros 
métodos de 

verificação, para 
possibilitar a 

orientação, seleção 
e treinamento no 

campo profissional 
e o diagnóstico e 

terapia clínica.

1 R$ 
3.099,42

ENSINO SUPERIOR 
COMPLETO EM 
PSICOLOGIA E 
REGISTRO NO 

CRP

20/H

06 MESES 
NA ÁREA DE 

ATUAÇÃO 
APÓS 

REGISTRO 
NO CRP

42 RECEPCIO-
NISTA

 Orientar, 
coordenar os 
serviços de 

atendimento em 
geral, e executar 
tarefas correlatas 

que lhe foi 
confiado.

1 R$ 
1.490,88

ENSINO MÉDIO 
COMPLETO E 

CURSO BÁSICO 
DE INFORMÁTICA 
REALIZADO NOS 

ULTIMOS 05 ANOS, 
COM NO MÍNIMO 

20H DE DURAÇÃO

40/H

06 MESES 
NA ÁREA DE 

ATENDI-
MENTO/

RECEPÇÃO

43 SECRETARIO 
DE ESCOLA

 O Secretario 
de Escola é 

responsável por 
toda a elaboração, 
programação de 
registro de dados 
administrativos do 
Corpo Docente, 

Discente e Pessoal; 
Auxiliar da Escola; 

Cabe manter 
atualizado as 

legislações básicas, 
assim como, toda 
a documentação, 

e registrar 
informatizando-o 

e dar apoio a 
direção da Escola 

em relação à 
escrituração

1 R$ 
1.902,77

ENSINO MÉDIO 
COMPLETO E 

CURSO BÁSICO 
DE INFORMÁTICA 
REALIZADO NOS 

ÚLTIMOS 05 ANOS, 
COM NO MINIMO 

20H DE DURAÇÃO

40/H
06 MESES 

NA ÁREA DE 
ATUAÇÃO

44 SERVENTE DE 
OBRAS

Realizar tarefas 
manuais, 

geralmente 
simples que exige, 
sobretudo esforço 

físico. 

1 R$ 
1.168,14

ENSINO 
FUNDAMENTAL 

CICLO 01 (5º ANO)
40/H ---

45

SUPERVISOR 
DE ÁREA DE 

CONTROLE DE 
VETORES PARA 

VIGILANCIA 
EPIDEMIOLO-

GICA

 Supervisionar o 
trabalho de campo 

dos agentes de 
controle de vetores 

em armadilhas 
e pontos 

estratégicos.

1 R$ 
2.202,70

ENSINO MÉDIO 
COMPLETO E 

CURSO NA ÁREA 
DA SAÚDE

40/H

06 MESES 
NA ÁREA DE 
VIGILANCIA 

EPIDEMIOLO-
GICA

46
TÉCNICO EM 

ENFER-
MAGEM

 Planejar executar 
serviços de 

enfermagem, 
empregando 

processos de rotina 
e/ou específicos, 
para possibilitar 
a proteção e a 
recuperação da 

saúde individual ou 
coletiva.

1 R$ 
2.202,70

ENSINO MÉDIO 
COMPLETO E 
TÉCNICO EM 

ENFERMAGEM 
E REGISTRO NO 

COREN

40/H

06 MESES 
NA ÁREA DE 

ATUAÇÃO 
APÓS 

REGISTRO 
NO COREN

COD EMPREGOS
DESCRIÇÃO 

SUMÁRIA DAS 
ATRIBUIÇÕES

VAGAS
SALÁRIO 

BASE 
MENSAL

EXIGÊNCIAS
CARGA 

HORÁRIA 
SEMANAL

EXPERIÊNCIA

47 TÉCNICO EM 
NUTRIÇÃO

 Acompanhar 
a elaboração e 
execução dos 
cardápios de 

alimentação do 
escolar assim 

como, orientar e 
verificar o preparo 

“in loco”.

1 R$ 
2.097,81

ENSINO MÉDIO 
COMPLETO E 
TÉCNICO EM 
NUTRIÇÃO E 

REGISTRO NO 
CRN

40/H

06 MESES 
NA ÁREA DE 

ATUAÇÃO 
APÓS 

REGISTRO 
NO CRN

48 TELEFONISTA

 Manejar uma mesa 
telefônica ou uma 
seção da mesma, 

movimentando 
chaves, 

interruptores e 
outros dispositivos, 
para estabelecer 
comunicações 

internas, locais ou 
interurbanas.

1 R$ 
1.725,87

ENSINO MÉDIO 
COMPLETO E 

CURSO NA ÁREA
30/H ---

49 TERAPEUTA 
OCUPACIONAL

 Compreende 
os cargos que 
se destinam a 
se dedicar ao 
tratamento e 

desenvolvimento 
e reabilitação 
de pacientes 
portadores de 

deficiências físicas 
e/ou psíquicas, 

promovendo 
atividades para 

ajudá-los na sua 
recuperação e 

integração social.

1 R$ 
3.587,97

ENSINO 
SUPERIOR 
COMPLETO 
EM TERAPIA 

OCUPACIONAL 
E REGISTRO NO 

CREFITO

30/H

06 MESES 
NA ÁREA DE 

ATUAÇÃO 
APÓS 

REGISTRO 
NO CREFITO

50 TOPÓGRAFO

 Efetuar 
levantamentos 
planimétricos 
e altimétricos 

determinando o 
perfil, a localização, 

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.

1 R$ 
2.677,40

ENSINO MÉDIO 
COMPLETO E 
TÉCNICO EM 

AGRIMENSURA/
TOPOGRAFIA

40/H
06 MESES 

NA ÁREA DE 
ATUAÇÃO

1.3. As descrições das atribuições dos empregos constam no Anexo I deste Edital.
1.4. As definições de conteúdos programáticos constamno Anexo II deste Edital.
1.5. A distribuição das áreas de atuação para o emprego deAgente Comunitário de Saúde consta no AnexoIII 

deste Edital.
1.6. O Concurso Público destina-se a selecionar candidatos para preenchimento, sob o Regime CLT, das vagas 

dos empregos públicos relacionados na tabela no item 1.2 e mais as que vagarem ou que forem criadas 
durante o prazo de validade do Concurso Público e serão providas mediante admissão dos candidatos nele 
habilitados.

1.7. O prazo de validade deste Concurso Público é de 02 (dois) anos, a contar da data de homologação, prorrogável 
por igual período, a juízo da Administração Municipal da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.

1.8. Os atos relativos ao presente Concurso, convocações, avisos e resultados até sua homologação serão 
publicados no Jornal Tribuna do Norte edisponibilizados nos siteswww.iuds.org.br e www.pindamonhangaba.
sp.gov.br

1.9. É de responsabilidade do candidato o acompanhamento de todos os atos relacionados ao Concurso Público 
nº 001/2019.

Pindamonhangaba, 11 de junho de 2019Tribuna do Norte
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2. DAS INSCRIÇÕES
2.1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita acei-

tação das normas e condições estabelecidas neste Edital e nas 
normas legais pertinentes, bem como em eventuais retificações, 
comunicados e instruções específicas para a realização do certame, 
acerca das quais o candidato não poderá alegar desconhecimento.

2.2. Objetivando evitar ônus desnecessário, o candidato deverá orien-
tar-se no sentido de recolher o valor de inscrição somente após to-
mar conhecimento de todos os requisitos exigidos para o Concurso 
Público.

2.3. No ato da inscrição não serão solicitados comprovantes das exi-
gências contidas no item 1.2, sendo obrigatória a sua comprovação 
quando da convocação para admissão no Quadro de Pessoal, sob 
pena de desclassificação automática, não cabendo recurso. 

2.4. As inscrições serão realizadas via internet, no endereço eletrônico 
www.iuds.org.br, no período das 08h00min do dia 07/06/2019, en-
cerrando às 23h59min do dia 06/07/2019, observando horário de 
Brasília.

2.5. Ao inscrever-se o candidato deverá indicar o código da opção do 
emprego para o qual pretende concorrer, conforme tabela constante 
do item 1.2 deste Edital.

2.6. Ao inscrever-se no Concurso, é recomendável ao candidato obser-
var atentamente as informações sobre todos os requisitos constan-
tes na tabela do item 1.2 deste Edital.

2.7. Os dadospreenchidos na ficha de inscrição via internet serão de in-
teira responsabilidade do candidato, reservando-se ao IUDS o direi-
to de excluir do Concurso Público o candidato que não preencher de 
forma correta e/ou fornecer dados inverídicos.

2.8. Efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos para alteração da 
opção do emprego.

2.9. Considera-se inscrição efetivada aquela devidamente paga dentro 
do prazo estabelecido no item 3.7.

2.10. Não haverá devolução da importância paga, ainda que a maior ou 
em duplicidade, seja qual for o motivo alegado.

2.11. Não serão aceitas inscrições por via postal ou que não estejam em 
conformidade com o item 2.4, conforme disposto neste Edital.

2.12. Em caso de mais de uma inscrição para o mesmo período de aplica-
ção de prova, será considerada apenas a inscrição que o candidato 
estiver presente na prova objetiva, sendo considerado ausente das 
demais opções do mesmo período. Ocorrendo essa hipótese não 
haverá restituição parcial ou integral dos valores pagos a título de 
taxa de inscrição. Segue tabela abaixo com o período de realização 
das provas objetivas:

2.13. O candidato que necessitar de condição especial para realização da 
prova, deverá enviar por escrito, em envelope lacrado com os dados 
de inscrição e dados do Concurso para a sede do IUDS no seguinte 
endereço: Rua Bom Pastor, nº 2.100 – CJ 509 – Ipiranga – CEP: 
04203-002 – São Paulo – SP.O requerimento de condição especial 
deverá ser postado via SEDEX até 10/07/2019.  Documentos envia-
dos após esse prazo ou de qualquer outra forma que não seja a des-
crita neste item, não serão aceitos. O modelo de requerimento de 
solicitação de condições especiais consta do Anexo V deste Edital

2.14. O candidato que não postar o requerimento até o dia 10/07/2019 
seja qual for o motivo alegado, não terá a condição atendida. 

2.15. O atendimento às condições solicitadas ficará sujeito à análise de 
viabilidade e razoabilidade do pedido até a data da aplicação da 
prova.

2.16. A realização das provas por esses candidatos, em condições espe-
ciais, ficará condicionada à possibilidade de fazê-las de forma que 
não importe em quebra de sigilo ou que não enseje seu favoreci-
mento.

2.17. A inscrição do candidato com deficiência deverá obedecer, rigorosa-
mente, o disposto no Capítulo 4 do presente Edital.

3. PROCEDIMENTO PARA INSCRIÇÃO VIA INTERNET 
3.1. Para inscrever-se via internet, o candidato deverá acessar o ende-

reço eletrônicowww.iuds.org.br durante o período das inscrições 
07/06/2019 a 06/07/2019, através do linkcorrelato ao Concurso 
Públiconº 001/2019 da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
e efetuar sua inscrição, conforme os procedimentos estabelecidos 
abaixo:

3.2. Ler e aceitar o requerimento de inscrição, preencher o formulário de 
inscrição e transmitir os dados via internet;

3.3. O boleto bancário disponível no endereço eletrônico www.iuds.org.br 
deverá ser impresso para o pagamento, após a conclusão do preen-
chimento do formulário de inscrição on-line;

3.4. Efetuar o pagamento da importância referente à inscrição em qual-
quer banco do sistema de compensação bancária, de acordo com 
as instruções constantes no endereço eletrônico, até a data do 
vencimento.

3.5. O pagamento do valor da inscrição, conforme tabela abaixo, deverá 
ser feito através de boleto bancário:

6.4. A duração das provas objetivas será de 03 (três) horas para todos os 
empregos, com permanência mínima de 01 (uma) hora; 

6.5. A aplicação da prova na data prevista dependerá da disponibilidade 
de locais adequados à realização das mesmas.

6.6. Caso o número de candidatos inscritos exceda a oferta de lugares 
adequados existentes nas escolas localizadas no município de Pin-
damonhangaba, o IUDS reserva-se o direito de alocá-los em cida-
des próximas, não assumindo, entretanto, qualquer responsabilidade 
quanto aos custos dos candidatos.

6.7. A confirmação da data e as informações sobre horários e locais serão 
divulgados oportunamente através de Edital de Convocação para as 
provas a ser publicado no dia 30/07/2019noJornal Tribuna do Norte e 
disponibilizados nos siteswww.iuds.org.br e www.pindamonhangaba.
sp.gov.br.

6.8. Não serão enviados cartões de convocação devendo o candidato 
tomar conhecimento dos locais e horários de aplicação das provas 
através do Edital de Convocação mencionado no item anterior.

6.9. Ao candidato só será permitida a realização das provas na respectiva 
data, no local e no horário, constantes no Edital de Convocação pu-
blicados no Jornal Tribuna do Norte e disponibilizados nos siteswww.
iuds.org.br e www.pindamonhangaba.sp.gov.br.

6.10. O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova ob-
jetiva com antecedência mínima de 30 minutos.

6.11. O candidato que se apresentar após o horário determinado pelo Edi-
tal de Convocação para fechamento dos portões será automatica-
mente excluído do certame, seja qual for o motivo alegado para seu 
atraso.

6.12. Somente será admitido à sala de provas o candidato que estiver 
portando documento originalde identidade que bem o identifique, ou 
seja: Cédula Oficial de Identidade (RG), Carteira Expedida por Órgão 
ou Conselho de Classe (CRA, CREA, OAB, CRC, CRM etc), Certifi-
cado de Reservista, Carteira de Trabalho e Previdência Social, bem 
como Carteira Nacional de Habilitação com foto ou Passaporte.

6.13. É aconselhável que o candidato esteja portando, também, o compro-
vante de pagamento do boleto bancário.

6.14. Não serão aceitos como documentos de identidade outros documen-
tos que não os especificados no item6.12.

6.15. Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a 
permitirem, com clareza, a identificação do candidato.

6.16. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de rea-
lização das provas, documento de identidade original, por motivo de 
perda, roubo ou furto, deverá apresentar documento que ateste o 
registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, 30 
(trinta) dias da realização da prova, sendo então submetido à identi-
ficação especial, compreendendo coleta de assinaturas e de impres-
são digital em formulário próprio.

6.17. No dia da realização das provas, na hipótese de o nome do candidato 
não constar nas listagens oficiais relativas aos locais de prova esta-
belecidos no Edital de Convocação, o IUDS procederá à inclusão do 
candidato, mediante a apresentação do boleto bancário com compro-
vação de pagamento, com o preenchimento de formulário específico.

6.18. A inclusão de que trata o item anterior será realizada de forma con-
dicional e será analisada pelo IUDS com o intuito de se verificar a 
pertinência da referida inscrição.

6.19. Constatada a improcedência da inscrição a mesma será automati-
camente cancelada sem direito a reclamação, independentemente 
de qualquer formalidade, considerados nulos todos os atos dela de-
correntes.

6.20. Em nenhuma hipótese haverá segunda chamada, vista ou repetição 
de prova ou ainda, aplicação da prova em outra data, local ou horá-
rios diferentes dos divulgados no Edital de Convocação.

6.21. O candidato não poderá alegar quaisquer desconhecimentos sobre a 
realização da prova como justificativa de sua ausência. 

6.22. O não comparecimento às provas, qualquer que seja o motivo, carac-
terizará desistência do candidato e resultará na eliminação do Con-
curso Público.

6.23. O IUDS, objetivando garantir a lisura e a idoneidade do Concurso 
Público o que é de interesse público e, em especial dos próprios 
candidatos bem como a sua autenticidade, solicitará aos candidatos, 
quando da aplicação das provas, o registro de sua assinatura em 
campo específico na folha de respostas. 

6.24. Nas provas objetivas, o candidato deverá assinalar as respostas na 
folha de respostas personalizadas, único documento válido para a 
correção dessasprovas. O preenchimento da folha de respostas será 
de inteira responsabilidade do candidato que deverá proceder em 
conformidade com as instruções específicas contidas na capa do ca-
derno de questões e na folha de respostas.

6.25. O candidato não poderá amassar, molhar, dobrar ou, de qualquer 
modo, danificar a folha de respostas, sob pena de arcar com os pre-
juízos advindos da impossibilidade de correção da mesma.

6.26. O candidato deverá ler atentamente as instruções contidas na capa 
do caderno de questões e na folha de respostas.

6.27. As instruções contidas no caderno de questões e na folha de 
respostas deverão ser rigorosamente seguidas, sendo o candidato o 
único responsável por eventuais erros cometidos.

6.28. Em hipótese alguma haverá substituição da folha de respostas por 
erro do candidato.

6.29. O candidato deverá informar ao fiscal de sala sobre qualquer 
irregularidade nos materiais recebidos no momento da aplicação das 
provas, não sendo aceitas reclamações posteriores.

6.30. O candidato deverá comparecer ao local designado munido de caneta 
esferográfica de tinta preta ou azul, lápis preto nº 2 e borracha.

6.31. O candidato deverá preencher os alvéolos, na folha de respostas da 
prova objetiva, com caneta esferográfica de tinta preta ou azul.

6.32. Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham 
mais de uma marcação, emenda ou rasura, ainda que legível.

6.33. Durante a realização das provas, não será permitida nenhuma espé-
cie de consulta ou comunicação entre os candidatos, nem a utilização 
de livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer anotações.

6.34. O candidato ao ingressar no local de realização das provas deverá, 
obrigatoriamente, manter desligado qualquer aparelho eletrônico que 
esteja sob sua posse, incluindo os sinais de alarme e os modos de 
vibração e silencioso. 

6.35. O uso de quaisquer funcionalidades de aparelhos, tais como bip, 
telefone celular, aparelhos sonoros, receptor/transmissor, gravador, 
agenda eletrônica, notebook ou similares, calculadora, palmtop, re-
lógio digital com receptor, resultará em exclusão do candidato do 
certame.

6.36. O IUDS não se responsabilizará por perda ou extravio de documen-
tos ou objetos ocorridos no local de realização das provas, nem por 
danos neles causados.

6.37. O candidato, ao terminar a prova, entregará ao fiscal de sala a folha 
de respostas devidamente assinada. Por razão de segurança, os ca-
dernos de questões da prova objetiva somente serão entregues aos 
candidatos no local de aplicação das provas, depois de decorrido o 
tempo de 02 (duas) horas de prova.

6.38. Permanecerão em cada uma das salas de prova os 03 (três) últimos 
candidatos, até que o último entregue sua prova, e somente poderão 
sair juntos após a assinatura do termo respectivo.

6.39. Quando, após a prova, for constatada, por meio eletrônico, estatísti-
co, visual ou grafológico, a utilização de processos ilícitos, o candi-
dato terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do 
Concurso Público.

6.40. A candidata que tiver necessidade de amamentar, durante a realiza-
ção das provas, deverá levar um acompanhante com maioridade le-
gal que ficará em sala reservada e que será responsável pela guarda 
da criança.

6.41. O acompanhante que ficará responsável pela criança, também deve-
rá permanecer no local designado pela Coordenação, e se submete-
rá a todas as normas constantes deste Edital, inclusive no tocante ao 
uso de equipamento eletrônico e celular.

6.42. A candidata, nesta condição, que não levar acompanhante, não rea-
lizará a prova.

6.43. Não haverá compensação do tempo de amamentação no tempo de 
duração de prova.

6.44. Exceto no caso previsto no item 6.40, não será permitida a presença 
de acompanhante no local de aplicação das provas.

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

6.46. Após a assinatura da lista de presença, o candidato somente poderá 
se ausentar da sala, acompanhado por um fiscal.

6.47. As provas objetivas terão a seguinte composição:

PROVA

Manhã Tarde
AGENTE COMUNITÁRIO DE 

SAÚDE AGENTE DO CONTROLE VETOR

AGENTE DE ORGANIZAÇÃO 
ESCOLAR AJUDANTE (OBRAS/GERAL)

ARQUITETO ASSISTENTE SOCIAL

ASSISTENTE DE SERVIÇOS 
GERAIS AUXILIAR DE ALMOXARIFE

AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL AUXILIAR DE CLASSE

AUXILIAR DE TOPOGRAFIA AUXILIAR DE ENFERMAGEM

COVEIRO BIOMÉDICO CITOLOGISTA

DESENHISTA DENTISTA

ELETRICISTA DIRETOR DE ESCOLA 

ENFERMEIRO ENGENHEIRO

FISCAL DE OBRAS FISCAL DE POSTURAS

FISCAL SANITÁRIO FISIOTERAPEUTA

MECÂNICO DE 
EQUIPAMENTOS ESPECIAIS GUARDA

NUTRICIONISTA MECÂNICO

OFICIAL DE ADMINISTRAÇÃO 
MÉDICO AMBULATORIAL 
EM CLÍNICAS BÁSICAS E 

ESPECIALIDADES – PSIQUIATRA
MÉDICO DO PROGRAMA 

SAÚDE DA FAMILIA MÉDICO DO TRABALHO

PEDREIRO MÉDICO PLANTONISTA - CLÍNICO 
GERAL

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 
FISICA MOTORISTA ESPECIALIZADO

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 
BÁSICA (ENSINO 

FUNDAMENTAL/INFANTIL)
MÉDICO PLANTONISTA – PEDIATRA

PSICÓLOGO OPERADOR DE MAQUINAS

SECRETÁRIO DE ESCOLA PROTÉTICO

SERVENTE DE OBRAS RECEPCIONISTA

TÉCNICO EM ENFERMAGEM
SUPERVISOR DE ÁREA DE 

CONTROLE DE VETORES PARA 
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

TELEFONISTA TÉCNICO EM NUTRIÇÃO

TERAPEUTA OCUPACIONAL TOPÓGRAFO

3.6. O pagamento do boleto deverá ser feito, prioritariamente, na rede 
bancária.

3.7. O pagamento do boleto bancáriodeverá ser efetivado, impreterivel-
mente, até o dia 08/07/2019, caso contrário, a inscrição não será 
efetivada. 

3.8. O candidato que efetuar o agendamento de pagamento de sua ins-
crição deverá atentar-se para a confirmação do débito em sua conta 
bancária. Não tendo ocorrido o débito do valor agendadoe conse-
quente crédito na conta do IUDSa inscrição não será considerada 
efetivada.

3.9. O candidato poderá conferir no dia 16/07/2019se os dados da inscri-
ção efetuada pela internet estão corretos, se foram recebidos e se o 
valor da inscrição foi creditado, sendo que os mesmosserão publica-
dos no Jornal Tribuna do Norte e disponibilizados nos siteswww.iuds.
org.bre www.pindamonhangaba.sp.gov.br.

3.10. Para efetuar consultas, o candidato deverá acessar o site www.iuds.
org.br e no link “Área do Candidato” digitar seu CPF e senha. Para 
tanto é necessário que o candidato cadastre esses dados correta-
mente. 

3.11. Caso o candidato não consiga efetuar consultas relativas à sua ins-
crição, deverá entrar em contato com o IUDS pelo e-mailconcurso@
iuds.org.brou telefone: (11) 2061-9227.

3.12. A inscrição efetuada via internet somente será confirmada após a 
comprovação do pagamento do valor da inscrição.

3.13. Serão canceladas as inscrições com pagamento efetuado com valor 
menor do que o estabelecido na tabela do item 3.5 e as solicitações 
de inscrição cujos pagamentos forem efetuados após o prazo estabe-
lecido no item 3.7 deste Edital.

3.14. O candidato inscrito via internet não deverá enviar cópia do docu-
mento de identidade, sendo de sua exclusiva responsabilidade a in-
formação dos dados cadastrais no ato da inscrição, sob as penas 
da lei.

3.15. O IUDS não se responsabiliza por solicitações de inscrições via inter-
netnão recebidas, por motivo de ordem técnica dos computadores, 
falha de comunicação, congestionamento de linhas de comunica-
ção, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a 
transferência de dados.

3.16. A inscrição via internet deve ser feita com antecedência, evitando o 
possível congestionamento de comunicação no site www.iuds.org.
brnos últimos dias de inscrição.

3.17. O descumprimento das instruções de inscrição constante deste Capí-
tulo implicará a não efetivação da inscrição.

4. DO CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA
4.1. É considerada pessoa com deficiência a que se enquadra nas 

categorias descritas no artigo 4º do Decreto Federal nº 3.298 de 20 
de dezembro de 1.999, alterado pelo Decreto Federal nº 5.296 de 02 
de dezembro de 2004.

4.2. Ao candidato abrangido pelo Decreto Federal nº 3.298 de 20 de 
dezembro de 1.999, alterado pelo Decreto Federal nº 5.296 de 02 
de dezembro de 2004 é assegurado o direito de inscrever-se na 
condição de deficiente, desde que declare essa condição no ato da 
inscrição e a sua deficiência seja compatível com as atribuições do 
emprego ao qual concorre.

4.3. Conforme o disposto pelo artigo 39 do Decreto Federal nº 3.298/99, 
o candidato portador de deficiência deverá enviar via postagem 
ao IUDS o laudo médico atestando a espécie e o grau ou nível da 
deficiência, com expressa referência ao código correspondente da 
Classificação Internacional de Doença – CID, bem como a provável 
causa da deficiência.

4.4. O envio do laudo mencionado no item 4.3 é obrigatório: documento 
original ou cópia autenticada. 

4.5. O laudo deverá ser postado via SEDEXentre os dias08/07/2019 
e10/07/2019para o seguinte endereço: Rua Bom Pastor, nº 2.100 – 
CJ 509 – Ipiranga – CEP: 04203-002 – São Paulo – SP, informando o 
emprego e número de inscrição.

4.6. O laudo enviado não será devolvido.
4.7. O laudo deverá ter sido expedido no prazo de 12 (doze) meses antes 

do término das inscrições.
4.8. Os laudos não serão recebidos por outro meio diferente do 

especificado no item 4.5.
4.9. Nas provas realizadas com auxílio de fiscal ledor, o candidato 

identificará, para cada questão, a alternativa que será marcada pelo 
fiscal na folha de respostas.

4.10. O IUDS e a Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba não serão 
responsabilizados por eventuais erros de transcrição cometidos pelo 
fiscal ledor.

4.11. Para a realização de provas no sistema Braille, as respostas deverão 
ser transcritas pelo mesmo sistema devendo o candidato levar, para 
esse fim, no dia da aplicação das provas, reglete e punção.

4.12. A realização das provas por esses candidatos, em condições 
especiais, ficará condicionada à possibilidade de fazê-las de forma 
que não importe em quebra de sigilo ou não enseje seu favorecimento.

4.13. O candidato com deficiência que não realizar a inscrição conforme 
instruções constantes neste Capítulo não poderão interpor recurso 
em favor de sua condição.

4.14. As alterações quanto às definições e parâmetros de deficiência na 
legislação federal serão automaticamente aplicadas no cumprimento 
deste Edital.

4.15. Não serão considerados como deficiência, os distúrbios passíveis de 
correção.

4.16. O candidato com deficiência participará do Concurso Público em 
igualdade de condições com os demais candidatos no que se 
refere a conteúdo das provas, avaliação, duração, data e horário de 
realização das provas.

4.17. Para efeito do que dispõe o inciso VIII do art. 37 da Constituição 
Federal e demais legislações pertinentes, serão reservados aos 
candidatos com deficiência 5% (cinco por cento) do número de vagas 
de cada emprego.

4.18. Os candidatos portadores de deficiência que forem classificados 
constarão na listagem geral dos classificados por emprego e na 
listagem especial.

4.19. Os candidatos com deficiência deverão submeter-se, quando 
convocados, a exame médico a ser realizado pela Prefeitura 
Municipal de Pindamonhangaba ou por sua ordem, que terá decisão 
sobre a qualificação do candidato como pessoa com deficiência ou 
não, e o grau de deficiência capacitante para o exercício da função, 
observada a legislação aplicável à matéria.

4.20. Havendo parecer médico oficial contrário à condição de deficiente, 
o nome do candidato será excluído da listagem correspondente 
permanecendo somente na lista de classificação geral.

4.21. O candidato que for julgado inapto, em razão da deficiência 
incompatibilizar-se com o exercício das atividades próprias do 
emprego, será desclassificado do Concurso Público.

4.22. A não observância pelo candidato de quaisquer das disposições 
deste Capítulo implicará a perda do direito a ser admitido para as 
vagas reservadas aos candidatos com deficiência.

5. DAS PROVAS E SEUS JULGAMENTOS
5.1. A seleção dos candidatos será realizada nas seguintes etapas:

•	 Provas Objetivas de caráter classificatório e eliminatório para to-
dos os candidatos;

•	 Provas de Títulos de caráter classificatório para os candidatos ha-
bilitados nas provas objetivas para os empregos deARQUITETO; 
ASSISTENTE SOCIAL; BIOMÉDICO CITOLOGISTA; DENTISTA; 
DIRETOR DE ESCOLA; ENFERMEIRO; ENGENHEIRO; FISIO-
TERAPEUTA; MÉDICO AMBULATORIAL EM CLÍNICAS BÁSICAS 
E ESPECIALIDADES – PSIQUIATRA; MÉDICO DO TRABALHO; 
MÉDICO PLANTONISTA – CLÍNICO GERAL; MÉDICO PLANTO-
NISTA – PEDIATRA; MÉDICO DO PROGRAMA SAÚDE DA FA-
MILIA; NUTRICIONISTA; PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA; 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I (ENSINO FUNDAMEN-
TAL/INFANTIL); PSICÓLOGO e TERAPEUTA OCUPACIONAL.

6. DAS PROVAS OBJETIVAS
6.1. As provas objetivas serão de caráter classificatório e eliminatório e se 

constituirão de questões objetivas de múltipla escolha.
6.2. O conteúdo das questões variará de acordo com o grau de escolari-

dade exigido para o preenchimento do emprego ao qual o candidato 
concorrer, conforme Anexo II deste Edital.

6.3. A aplicação das provas objetivas, para todos os empregos, está pre-
vista para o dia 04/08/2019 em dois períodos (manhã/tarde), com 
horários a serem publicados no Jornal Tribuna do Norte e disponibi-
lizados nos sites www.iuds.org.brewww.pindamonhangaba.sp.gov.br.

Nível de escolaridade de exigência 
do emprego

Valor da Inscrição

Fundamental R$ 9,10

Médio / Técnico R$ 9,12

Superior R$ 9,13

Cód. Exigências
Conhecimentos Básicos e Gerais

Conhecimentos 
Específicos

Português Matemática Atualidades

A ENSINO FUNDAMENTAL 20 20 10 -

B ENSINO MÉDIO 20 20 10 -

C ENSINO TÉCNICO 15 15 10 10

D ENSINO SUPERIOR 15 15 10 10
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Exigências
Conhecimentos Básicos e Gerais Conhecimentos 

Específicos Total Pontuação
Português Matemática Atualidades

Valor das questões 
referente ao

cód. A do quadro 
do item 6.47

2.0 

por 
questão

2.0

por 
questão

2.0 

por questão
- 100

Valor das questões 
referente ao 

cód. B do quadro 
do item 6.47

2.0 

por 
questão

2.0

por 
questão

2.0 

por questão
- 100

Valor das questões
 referente ao 

cód. C do quadro 
do item 6.47

1.5 

por 
questão

1.5

por 
questão

1.5

por questão

4.0 

por questão
100

Valor das questões 
referente ao 

cód. D do quadro do 
item 6.47

1.5 

por 
questão

1.5

por 
questão

1.5

por questão

4.0 

por questão
100

6.50. Para participar das fases subsequentes à prova objetiva, os candidatos deverão atender à CONDIÇÃO DE 
HABILITADO: no mínimo 50 (cinquenta)pontos na prova objetiva.

6.51. Os candidatos que não se enquadrarem naCONDIÇÃO DE HABILITADO,independente da nota obtida na 
prova objetiva, serão excluídos do Concurso Público.

6.52. O gabarito oficial da prova objetiva será publicado no Jornal Tribuna do Norte e disponibilizado nos sites 
www.iuds.org.br e www.pindamonhangaba.sp.gov.br no segundo dia útil subsequente à data da aplicação, 
não podendo ser alegado qualquer espécie de desconhecimento.

7. DOS TÍTULOS E SUA AVALIAÇÃO
7.1. Haverá prova de títulos de caráter apenas classificatório para os candidatos habilitados na prova objetiva 

para os empregos de ARQUITETO; ASSISTENTE SOCIAL; BIOMÉDICO CITOLOGISTA; DENTISTA; DI-
RETOR DE ESCOLA; ENFERMEIRO; ENGENHEIRO; FISIOTERAPEUTA; MÉDICO AMBULATORIAL EM 
CLÍNICAS BÁSICAS E ESPECIALIDADES – PSIQUIATRA; MÉDICO DO TRABALHO; MÉDICO PLANTO-
NISTA – CLÍNICO GERAL; MÉDICO PLANTONISTA – PEDIATRA; MÉDICO DO PROGRAMA SAÚDE DA 
FAMILIA; NUTRICIONISTA; PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA; PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁ-
SICA I (ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL); PSICÓLOGO e TERAPEUTA OCUPACIONAL, tendo como 
objetivo valorizar a formação acadêmica, com pontuação máxima de 10 (dez) pontos, ainda que a soma dos 
valores dos títulos apresentados seja superior a esse valor. Cada título será considerado uma única vez, 
para efeito de pontuação, conforme tabela:

9.7. No ato da inscrição, o candidato fornecerá as informações necessárias para fins de desempate, estando 
sujeito às penalidades impostas pela Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, em caso de informações 
inverídicas.          
 

10.  DOS RECURSOS
10.1. O prazo para interposição de recurso será de 02 (dois) dias úteis contados a partir da data da divulgação ou 

do fato que lhe deu origem.
10.2. Somente serão considerados os recursos interpostos no prazo estipulado para a fase a que se referem.
10.3. O recurso deverá ser preenchidona “Área do Candidato” no site do IUDS, www.iuds.org.brna aba 

RECURSOS.
10.4. Os recursos deverão ser digitados e redigidos em termos convenientes, que apontem de forma clara as 

razões que justifiquem sua interposição dentro do prazo estabelecido.
10.5. Será liminarmente indeferido o recurso:         

a) Que não estiver devidamente fundamentado ou não possuir argumentação lógica e consistente que    
permita sua adequada avaliação;          
b) Que for apresentado fora do prazo a que se destina ou relacionado a evento diverso;     
c) Interposto por outra via, diferente da especificada no item 10.3;      
d) Que apresentar contestação referente a mais de uma questão no mesmo formulário, devendo o candidato 
utilizar um formulário para cada questão, objeto de questionamento;      
e) Cujo teor desrespeite a Banca Examinadora;        
f) Que esteja em desacordo com as especificações contidas neste Capítulo e nas instruções constantes dos 
Editais de divulgação dos eventos.                                                                   

10.6.  Não haverá segunda instância de recurso administrativo,reanálise de recurso interposto ou pedido de revisão 
de recurso, bem como recurso contra o gabarito oficial definitivo.

10.7. Os pontos relativos às questões eventualmente anuladas serão atribuídos a todos os candidatos presentes à 
prova independente de terem recorrido.

10.8. Caso haja alteração no gabarito divulgado por força de impugnações ou correções, as provas serão corrigidas 
de acordo com as alterações promovidas, considerando-se as marcações feitas pelos candidatos na(s) 
alternativa(s) considerada(s) correta(s) para a questão de acordo com o gabarito definitivo.

10.9. A anulação de questão não importa em atribuição de pontos adicionais além daqueles a que o candidato 
prejudicado tem direito.

10.10. No caso de procedência de recurso interposto dentro das especificações, poderá eventualmente haver 
alteração dos resultados obtidos pelo candidato em qualquer etapa ou ainda poderá ocorrer a desclassificação 
do mesmo.

10.11. A decisão dos recursos interpostos será publicada no Jornal Tribuna do Norte e disponibilizada nos siteswww.
iuds.org.br e www.pindamonhangaba.sp.gov.br. 

10.12. A Banca Examinadora constitui única instância para recurso, sendo soberana em suas decisões, razão pela 
qual não caberão recursos adicionais.

10.13. A interposição de recursos não obsta o regular andamento do cronograma do Concurso Público.

11. DO PROVIMENTO DOS EMPREGOS
11.1. A admissão dos candidatos obedecerá rigorosamente à ordem de classificação, observada a necessidade e 

disponibilidade financeira e orçamentária, durante toda a validade do Concurso Público.
11.2. O candidato, ao se inscrever, estará declarando, sob as penas da lei, que, após a habilitação no Concurso e 

no ato da admissão, irá satisfazer as seguintes condições:
a) Ser brasileiro nato ou naturalizado, na forma do artigo 12, parágrafo 1º da Constituição Federal;
b) Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos;
c) Estar em dia com as obrigações do Serviço Militar, se do sexo masculino;
d) Estar em situação regular com a Justiça Eleitoral;
e) Comprovar escolaridade/pré-requisitos exigidos para o emprego e, quando se tratar de profissão re-

gulamentada, no ato da admissão, apresentar o competente registro de inscrição no respectivo órgão 
fiscalizador, quando exigido por norma;

f) Não registrar antecedentes criminais a nível estadual e federal, impeditivos do exercício da função públi-
ca, achando-se no pleno gozo de seus direitos civis e políticos; 

g) Submeter-se, por ocasião da admissão, à inspeção e avaliação médica pré-admissional e à solicitação 
de exames exigidos, de caráter eliminatório, a ser realizado pela Prefeitura Municipal de Pindamonhan-
gaba ou por sua ordem, para constatação de aptidão física e mental;

h) Não receber remuneração de empregoou função pública ressalvada os casos previstos na Constituição 
Federal/88;

i) Preencher as exigências para provimento do emprego segundo o que determina a Lei e a Tabela do item 
1.2 do presente Edital;

j) Não ter sido demitido a bem do serviço público, conforme legislação aplicável.
k) Não ter sido demitido pelo programa de desligamento voluntário da Prefeitura Municipal de Pindamo-

nhangaba nos últimos três anos contados da data do ato do desligamento voluntário, conforme exposto 
na Lei Municipal nº 6105/2019.

11.3. As vagas em Concurso serão destinadas para o local de trabalho que melhor convier à municipalidade, de 
acordo com o plano de lotação,a juízo da administração municipal.

11.4. A lotação e a fixação do horário de trabalho para os empregos em Concurso serão estabelecidas pela Pre-
feitura Municipal de Pindamonhangaba, em escalas que atendam às necessidades dos serviços públicos.

11.5. O candidato habilitado obriga-se a manter, durante o prazo de validade deste Concurso constante no item 
12.10, o seu endereço atualizado, junto ao Departamento de Recursos Humanosda Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba.

11.6. O candidato convocado fica obrigado a submeter-se à perícia médica, a critério da Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba, que confirme sua capacidade física e mental para a admissão e exercício do emprego a 
que se submeteu neste Concurso Público.

11.7. Todas as convocações, avisos, atos e resultados oficiais, referentes a este Concurso Público, serão publica-
dos no Jornal Tribuna do Norte, sendo de inteira responsabilidade do candidato o seu acompanhamento, dos 
quais não poderá alegar desconhecimento.

11.8. A convocação do candidato para admissão será publicada no Jornal Tribuna do Norte contendo data, horário 
e local de comparecimento, sendo obrigação do candidato acompanhar as publicações durante a validade 
do Concurso Público, não lhe cabendo qualquer reclamação posterior.

12. DISPOSIÇÕES FINAIS
12.1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento das presentes instruções e a tácita aceitação das condi-

ções do Concurso, tais como se acham estabelecidas no Edital de Abertura e nas normas legais pertinentes, 
bem como em eventuais aditamentos e instruções específicas para a realização do certame, acerca das 
quais não poderá alegar desconhecimento.

12.2. Não será fornecida informação relativa à convocação, ao resultado das provas e resultado final via telefone 
ou e-mail, bem como atestados ou declarações pela participação no certame.

12.3. Será excluído do Concurso o candidato que, além das demais hipóteses previstas neste Edital:   
a) Apresentar-se após o horário estabelecido para fechamento dos portões do prédio, inadmitindo-se qual-
quer tolerância;          
b) Não comparecer às provas seja qual for o motivo alegado;      
c) Não apresentar o documento que bem o identifique;       
d) Ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fiscal;      
e) Ausentar-se do local antes de decorrida uma hora do início das provas;     
f) Ausentar-se da sala de provas levando folha de respostas ou outros materiais não permitidos, sem autori-
zação;           
g) Estiver portando armas, mesmo que possua o respectivo porte;      
h) Lançar mão de meios ilícitos para a execução das provas;       
 i) For surpreendido em comunicação com outras pessoas ou utilizando-se de livros, notas ou impressos não 
permitidos ou máquina calculadora ou similar;        
j) Estiver portando ou fazendo uso de qualquer tipo de equipamento eletrônico ou de comunicação como 
aqueles descritos no item 6.35;          
k) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido. 
 

12.4. A inexatidão das afirmativas ou irregularidades de documentos, ou outras irregularidades constatadas no 
decorrer do processo, verificadas a qualquer tempo, acarretará a nulidade da inscrição, prova ou a admissão 
do candidato, sem prejuízo das medidas de ordem administrativa, cível ou criminal cabíveis.

12.5. Os atos relativos ao presente Concurso, convocações, avisos e resultados até sua homologação serão pu-
blicados no Jornal Tribuna do Norte e disponibilizados nos sites www.iuds.org.br e www.pindamonhangaba.
sp.gov.br,sendo de responsabilidade do candidato acompanhar todos os atos relativos ao Concurso Público 
por esses meios.

12.6. O IUDS e a Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba se eximem das despesas decorrentes de viagens 
e estadias dos candidatos para comparecimento a qualquer prova do Concurso Público nº 001/2019 da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, bem como objetos pessoais esquecidos e danificados nos locais 
de prova.

12.7. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos enquanto não consu-
mada a providência ou evento que lhes disser respeito, até a data da convocação dos candidatos para as 
etapas correspondentes, circunstância que será mencionada em Edital ou aviso a ser publicado no Jornal 
Tribuna do Norte e pelos siteswww.iuds.org.brewww.pindamonhangaba.sp.gov.br, sendo do candidato a res-
ponsabilidade de acompanhar as eventuais retificações.

12.8. O IUDS e a Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba não se responsabilizam por quaisquer cursos, textos, 
apostilas e outras publicações referentes a este Concurso Público.

12.9. Decorridos 02 (dois) anos da homologação do Concurso e não caracterizando qualquer óbice, é facultada a 
incineração da prova e demais registros escritos, mantendo-se, porém, pelo prazo de validade do Concurso 
Público, os registros eletrônicos.

12.10. O prazo de validade deste Concurso é de 02 (dois) anos, a contar da data de homologação, prorrogável por 
igual período, a juízo da Administração Municipal.

12.11. O resultado final do Concurso Público será homologado pelo Prefeito Municipal.
12.12. Os casos omissos serão resolvidos pela Administração Municipal.

Pindamonhangaba, 07 de Junho de 2019.

Isael Domingues
PREFEITO MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

Fabrício Augusto Pereira
SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Thiago Vieira Carvalho
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS

6.48. Cada questão apresentará 05 (cinco) opções de respostas.
6.49. Para cada acerto nas questões, será computada a pontuação conforme tabela abaixo, referente ao código 

do item 6.47:

FAIXA TITULAÇÃO QUANTIDADE MÁXIMA 
POR TÍTULO PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO MÁXIMA

01 Doutorado concluído na 
área afim 01 5,0 5,0

02 Mestrado concluído na área 
afim 01 3,0 3,0

03
Especialização concluída na 
área afim e com no mínimo 

360 horas
01 2,0 2,0

TOTAL 
DE 

PONTOS
10,0

7.2. Os pontos alcançados na prova de títulos serão somados ao total de pontos obtidos na prova objetiva. 
7.3. Não haverá desclassificação do candidato pelo não envio dos títulos.
7.4. A convocação para envio dos títulos será feita por meio de Edital de Convocação a ser publicado no Jornal 

Tribuna do Norte e disponibilizados nos siteswww.iuds.org.bre www.pindamonhangaba.sp.gov.br, devendo o 
candidato tomar conhecimento da datae procedimentospara envio dos títulos.

7.5. Serão considerados como títulos apenas os relacionados no Anexo IV, limitada à pontuação total estabele-
cidana tabela do item 7.1.

7.6. Serão analisados apenas os títulos que contenham as cargas horárias dos cursos, conteúdo programático e 
forem apresentados em CÓPIAS AUTENTICADAS(frente e verso de cada título).

7.7. Quando a documentação estiver relacionada a certificados ou diplomas de cursos, esses deverão ser apre-
sentados mediante cópia frente e verso, devidamente autenticadas em cartório.

7.8. Os títulos referentes à conclusão de cursos de pós-graduação em nível de mestrado ou de doutorado deve-
rão ser de cursos reconhecidos pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CA-
PES, do Ministério da Educação.

7.9. Caso o candidato ainda não detenha a posse de seu diploma, o candidato deverá apresentar em seu lugar a 
ata de dissertação e a ata de defesa de tese.

7.10. O título de curso realizado no exterior será considerado válido somente se, o documento estiver traduzido 
para o Português, por tradutor juramentado e em conformidade com as normas estabelecidas na Resolução 
nº 01 de 03/04/2001 da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação.

7.11. No ato do enviode títulos, o candidato deverá postar o formulário constante do Anexo IV, preenchido e assi-
nado, juntamentecom os títulos autenticados. 

7.12. Somente serão recebidos e analisados os documentos cujas cópias forem autenticadas (que não serão 
devolvidas em hipótese alguma) e postados no prazo estabelecido, e em conformidade com as regras dis-
postas neste Capítulo.

7.13. As cópias autenticadas dos títulos dos candidatos não habilitados, conforme item 6.50 serão incineradas 
após a homologação dos resultados finais. 

7.14. Não serão recebidos/analisados os documentos originais e as cópias simples.
7.15. É vedada a pontuação de qualquer curso/documento que não preencher todas as condições previstas no 

item 7.6
7.16. Entregue a relação dos títulos, não serão aceitos pedidos de inclusão de documentos, sob qualquer hipótese 

ou alegação.
7.17. Nãoserão computadosos títulospostados fora do prazo estabelecido ou em desacordo com o disposto 

neste Capítulo.
7.18. Se comprovada, em qualquer tempo, a irregularidade ou ilegalidade na obtenção dos títulos constantes da 

tabela apresentada no Anexo IV, o candidato terá anulada a respectiva pontuação.

8. DO CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL
8.1. Participarão do curso de formação inicial os candidatos inscritos para o empregode Agente Comunitário de 

Saúde, em quantidade correspondente a 20 (vinte) vezes o somatório do número de vagas disponíveisde-
cada área para o respectivo emprego, dentre os habilitados conforme item 6.50, obedecida a ordem decres-
cente de classificação na prova objetiva.Ultrapassando tal limite, apenas serão aproveitados os candidatos 
empatadosno vigésimo lugar de classificação, sendo queos demaiscandidatos, mesmo que habilitados na 
prova objetiva, serão considerados desclassificados.

8.2. Dias e locais do curso serãopublicados no Jornal Tribuna do Norte e disponibilizadosnos sites www.iuds.org.
bre www.pindamonhangaba.sp.gov.br.

8.3. Os candidatos deverão comparecer no local e horário designado para a realização do curso de formação 
inicial com 30 (trinta) minutos de antecedência e munidos, obrigatoriamente, do documento de identificação 
com foto, conforme item 6.12;

8.4. Não haverá segunda chamada para o curso de formação inicial, nem sua realização ocorrerá fora da data, 
horário e local estabelecidos na convocação.

8.5. Serão considerados habilitados os candidatos que obtiverem 100% (cem por cento) de presença no curso 
de formação inicial. O candidato que não atingir os 100% (cem por cento) de presença no curso de formação 
inicial estará automaticamente eliminado do Concurso.

8.6. Não será aceito nenhum tipo de documento para justificar ausência no curso de formação inicial.

9.  DA CLASSIFICAÇÃO
9.1. Os candidatos habilitados serão classificados por ordem decrescente da pontuação final, em listas de clas-

sificação para cada emprego.
9.2. A nota final dos candidatos será:         

           
a)  Para os candidatos aos empregos deAGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE; AGENTE DO CONTROLE 
VETOR; AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR; AJUDANTE (OBRAS/GERAL); ASSISTENTE DE SER-
VIÇOS GERAIS; AUXILIAR DE ALMOXARIFE; AUXILIAR DE CLASSE; AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL; 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM; AUXILIAR DE TOPOGRAFIA; COVEIRO; DESENHISTA; ELETRICISTA; 
FISCAL DE OBRAS; FISCAL DE POSTURAS; FISCAL SANITÁRIO; GUARDA; MECÂNICO; MECÂNICO 
DE EQUIPAMENTOS ESPECIAIS; MOTORISTA ESPECIALIZADO; OFICIAL DE ADMINISTRAÇÃO; OPE-
RADOR DE MÁQUINAS; PEDREIRO; PROTÉTICO; RECEPCIONISTA; SECRETÁRIO DE ESCOLA; SER-
VENTE DE OBRAS; SUPERVISOR DE ÁREA DE CONTROLE DE VETORES PARA VIGILÂNCIA EPIDE-
MIOLÓGICA; TÉCNICO EM ENFERMAGEM; TÉCNICO EM NUTRIÇÃO; TELEFONISTA e TOPÓGRAFO, a 
somatória dos pontos obtidos na prova objetiva;        
            
b)  Para os candidatos aos empregos deARQUITETO; ASSISTENTE SOCIAL; BIOMÉDICO CITOLOGIS-
TA; DENTISTA; DIRETOR DE ESCOLA; ENFERMEIRO; ENGENHEIRO; FISIOTERAPEUTA; MÉDICO AM-
BULATORIAL EM CLÍNICAS BÁSICAS E ESPECIALIDADES – PSIQUIATRA; MÉDICO DO TRABALHO; 
MÉDICO PLANTONISTA – CLINICO GERAL; MÉDICO PLANTONISTA – PEDIATRA; MÉDICO DO PRO-
GRAMA SAÚDE DA FAMILIA; NUTRICIONISTA; PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA; PROFESSOR DE 
EDUCAÇÃO BÁSICA I (ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL); PSICÓLOGO e TERAPEUTA OCUPACIO-
NAL, a somatória dos pontos obtidos na prova objetiva e na prova de títulos. 

9.3. Serão emitidas duas listas: uma geral, contendo todos os candidatos habilitados e uma especial para os 
candidatos com deficiência.

9.4. Não ocorrendo inscrição no Concurso Público ou habilitação de candidatos com deficiência, será elaborada 
somente a Lista de Classificação Geral.

9.5. Em caso de igualdade da pontuação final, serão aplicados, sucessivamente, os seguintes critérios de desem-
pate:            
            
a)  candidato com 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;
          
b)  candidato que obtiver maior pontuação nas questões de Conhecimentos Específicos, quando for o caso;

c)  candidato com maior nota nas questões de Português, quando for o caso.

d)  candidato mais idoso entre os candidatos com idade inferior a 60 (sessenta) anos.  
 

9.6. Persistindo ainda o empate, poderá ser realizado sorteio com a participação dos candidatos envolvidos, no 
momento da convocação para admissão.

Tribuna do Norte Pindamonhangaba, 11 de junho de 2019
10



ANEXO I
DESCRIÇÕES DAS ATRIBUIÇÕES DOS 

EMPREGOS
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – 
ACS
• Desenvolver atividades de prevenção 
de doenças e promoção da saúde, por 
meio de ações educativas individuais e 
coletivas, nos domicílios e na comuni-
dade, sob supervisão competente;
• Utilizar instrumentos para diagnos-
tico demográfico e sociocultural da 
comunidade de sua atuação;
• Executar atividades de educação para 
a saúde individual e coletiva;
• Registrar, para controle das ações 
de saúde, nascimentos, óbitos, doenças 
e outros agravos à saúde;
• Estimular a participação da comunida-
de nas políticas públicas como estraté-
gia da conquista de qualidade de vida;
• Realizar visitas domiciliares periódi-
cas para monitoramento de situações 
de risco à família;
• Participar ou promover ações que 
fortaleçam os elos entre o setor Saú-
de e outras políticas públicas que pro-
movam a qualidade de vida;
• Desenvolver outras atividades perti-
nentes à função do Agente comunitário 
de Saúde.
• Executar tarefas correlatas as antes 
descritas, a critério dos superiores 
hierárquicos.

AGENTE DO CONTROLE VETOR
• Cabe a elaboração de pesquisa larvá-
ria em armadilhas e pontos estratégi-
cos e delimitando os focos, bem como 
controle do caramujo que transmite 
a esquistossomose e de animais sinan-
trópicos;
• Fazer visita casa a casa quando indi-
cado;
• Realizar atividades educativas e de 
orientação à população; 
• Elaborar os mapas diários de traba-
lho;
• Realizar outras tarefas quando soli-
citado pelo supervisor de área;
• Participar de treinamentos e eventos 
educativos com a comunidade.

AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR
• Orientar e controlar a disciplina dos 
alunos; colaborar no atendimento aos 
pais; auxiliar o gestor nos serviços ad-
ministrativos; auxiliar na manutenção 
do patrimônio público;
• Controlar a movimentação de alunos 
no interior e nas áreas de acesso à uni-
dade;
• Confirmar irregularidades comuni-
cadas pelos alunos, identificando os 
responsáveis;
• Auxiliar alunos portadores de neces-
sidades especiais;
• Auxiliar na organização de atividades 
culturais, recreativas e esportivas;
• Orientar e controlar a disciplina dos 
alunos;
• Prestar apoio as atividades acadêmi-
cas;
• Organizar ambiente escolar em geral;
• Encaminhar solicitação de pais de alu-
nos, circular comunicados internos e 
outras informações pertinentes ao an-
damento da rotina da unidade;
• Auxiliar na manutenção do patrimônio 
público;
• Auxiliar o gestor nos serviços admi-
nistrativos.

AJUDANTE (OBRAS/GERAL)
• Executar tarefas gerais, de limpeza, 
conservação, arrumação e outros em 
diversos departamentos de serviços 
públicos;
• Realizar tarefas manuais, quer seja de 
obras, limpeza urbana ou de córregos, 
construção de estradas, manutenção 
de veículos e equipamentos, manuten-
ção e limpeza de prédios e sanitários, 
preparo e distribuição de merenda es-
colar, etc.;
• Receber, entregar e contar materiais;
• Carregar e descarregar veículos em 
geral;
• Transportar, arrumar mercadorias, 
materiais de construção, em geral;
• Executar abertura de valas em geral;
• Desobstruir os locais de trabalho de 
todo despejo ou transportar materiais 
para os locais de trabalho;
• Executar serviços de limpeza de ter-
renos, em geral;
• Quebrar pedras, demolir e trabalhar 
com picaretas e marteletes; 
• Ilustrar e estender argamassa e con-
creto;
• Auxiliar serventes ou quaisquer ar-
tífices em suas atividades, quer seja 
pedreiros, mecânicos, pintores, serra-
lheiros, operadores de máquina, etc.;
• Executar as atividades correlatas 
que lhes forem atribuídas por supe-
rior hierárquico.

ARQUITETO
• Elaborar, executar e dirigir projetos 
de edifícios, interiores, monumentos e 
outras obras públicas, estudando ca-
racterísticas e preparando programas 
e métodos de trabalho e especificando 
os recursos necessários, para permi-
tir a construção, montagem e manuten-
ção das mencionadas obras;
• Consultar os interessados trocando 
impressões acerca do tipo, dimensões, 
estilo da edificação, bem como sobre 
custos, materiais, duração e outros 
detalhes do empreendimento, para de-
terminar as características essenciais 
à elaboração do projeto;
• Planejar as plantas e especificações 
do projeto, aplicando princípios arqui-
tetônicos, funcionais e estéticos, para 
integrar elementos estruturais, esté-
ticos e funcionais dentro de um espaço 
físico;
• Elaborar o Projeto final, segundo 
sua imaginação e capacidade inventiva 
e obedecendo a normas, regulamentos 
de construção vigentes e estilos ar-
quitetônicos do lugar, para orientar 
os trabalhos de construção ou refor-
ma desenvolvidos pela Prefeitura;
• Preparar previsões detalhadas das 
necessidades da construção, determi-
nando e calculando materiais, mão de 
obra e seus respectivos’ custos, tempo 

de duração e outros elementos, para 
estabelecer os recursos indispensá-
veis à realização do projeto;
• Consultar outros arquitetos e en-
genheiros, bem como economistas, 
orçamentistas e outros especialistas, 
discutindo o arranjo geral das estru-
turas e a distribuição dos diversos 
equipamentos, com vistas ao equilíbrio 
técnico-funcional do conjunto, para 
determinar a visibilidade técnica e fi-
nanceira do projeto;
• Preparar plantas, maquetes e deta-
lhes de construções, determinando 
características gerais, por menores, 
aspectos técnicos e estéticos e esca-
las convenientes, para orientar a exe-
cução dos trabalhos e mostrar a apa-
rência da obra uma vez terminada;
• Elaborar e executar projetos de sa-
neamento, instalações prediais, urbani-
zação em geral, estruturas, etc.;
• Prestar assistência técnica às obras 
em construção, mantendo contatos 
contínuos com projetistas, empreitei-
ros, fornecedores e demais responsá-
veis pelo andamento das mesmas, para 
assegurar a coordenação de todos os 
aspectos do projeto e a observância às 
normas e especificações contratuais;
• Efetuar vistorias, perícias, avaliação 
de imóveis, arbitramento, emitir laudos 
e pareceres técnicos; 
• Executar serviços correlatos aos 
acima descritos, a critério da chefia 
imediata;
• Poderão chefiar, grupos de trabalho 
ou mesmo unidades, que lhe forem atri-
buídas.
 
ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS
• Executar tarefas gerais de limpeza, 
conservação do local de trabalho;
• Nas escolas e creches municipais exe-
cutar tarefas relativas ao preparo e 
distribuição de merendas e alimenta-
ção;
• Programar e executar tarefas de lim-
peza em geral do Departamento;
• Manter a ordem, higiene e segurança 
do ambiente de trabalho observando 
as normas e instruções para prevenir 
acidentes;
• Efetuar o controle dos gêneros ali-
mentícios necessários ao preparo da 
merenda, recebendo-os e armazenando
-os de acordo com as normas e instru-
ções estabelecidas;
• Efetuar o controle do material exis-
tente no setor, discriminando-o por 
peças e respectivas quantidades para 
manter o estoque e evitar extravios;
• Registrar em planilha o material re-
cebido, gastos e necessária reposição; 
• Comunicar todo e qualquer reparo 
necessário nas instalações do local 
de trabalho;
• Executar outras tarefas correlatas 
que lhe forem atribuídas pelos supe-
riores hierárquicos;
• Abrir e fechar as portas, sendo res-
ponsável pelas chaves, controle das 
luzes, etc.

ASSISTENTE SOCIAL
• Realizar ou orientar estudos e pes-
quisas no campo da Assistência Social.
• Capacidade de operacionalização téc-
nica;
• Formular e implementar programas 
de trabalho, referentes ao serviço so-
cial e fiscalizar sua execução;
• Realizar e interpretar pesquisas so-
ciais, estudar e diagnosticar;
• Acompanhar e avaliar periodicamente 
projetos desenvolvidos, visando sua 
eficiência e eficácia;
• Orientar e coordenar os trabalhos 
de encaminhamento de pacientes a hos-
pitais;
• Planejar e promover inquéritos so-
bre o contexto escolar e familiar;
• Fazer levantamentos socioeconômi-
cos com vistas a planejamento habita-
cional na comunidade;
• Outras atribuições correlatas que 
lhe forem determinadas pelos superio-
res hierárquicos;
• Dirigir unidades de promoção social 
que lhe forem atribuídas.

AUXILIAR DE ALMOXARIFE
• Auxiliar o almoxarife no controle de 
recebimento, manutenção de produtos 
e distribuição;
• Auxiliar o almoxarife a receber, re-
gistrar, classificar, guardar e distri-
buir os materiais e equipamentos colo-
cados no almoxarifado;
• Auxiliar o almoxarife a efetuar o re-
gistre e o controle de saída de mate-
riais e equipamentos do almoxarifado;
• Auxiliar no atendimento às requisi-
ções, registrando e controlando o 
consumo dos materiais e equipamentos 
solicitados pelas unidades administra-
tivas;
• Auxiliar na realização dos inventários 
gerais e parciais de materiais e equipa-
mentos da Prefeitura, em colaboração 
com a Divisão de Contabilidade;
• Auxiliar na atualização e manutenção 
do catálogo de codificação de mate-
riais e equipamentos e zelar pelo mes-
mo;
• Outras atribuições correlatas que 
lhe forem determinadas pelos superio-
res hierárquicos.
 
AUXILIAR DE CLASSE
• Cabe ao auxiliar de classe, colaborar 
e auxiliar, os professores, quanto ao 
atendimento das crianças nas creches, 
ajudar de um modo geral, no que diz 
respeito a criança em sala de aula;
• Receber crianças no início do período 
e entregá-lo no final aos pais;
• Atender as necessidades básicas das 
crianças;
• Organizar e acompanhar junto com os 
professores as atividades pedagógicas 
e recreativas a serem desenvolvidas 
com as crianças;
• Preparar material pedagógico, para 
realização de trabalhos em sala;
• Acompanhar as crianças com 
os professores, quando em atividades 
extraclasse, passeios, campanhas, etc.;
• Permanecer nas classes, para 
auxiliar o professor, quanto ao aten-
dimento das crianças;
• Auxiliar na manutenção da lim-
peza das salas;
• Ajudar de modo geral, na ma-
nutenção da disciplina do aluno, den-

tro do recinto escolar;
• Participar de cursos de capacitação e 
orientação profissional.

AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL
• Executar tarefas sob a supervisão 
do cirurgião dentista ou do técnico em 
higiene dental no tratamento odonto-
lógico;
• Marcar consultas;
• Preencher e anotar fichas clínicas;
• Manter em ordem arquivo e fichário;
• Revelar radiografia dentária;
• Preparar o paciente para o dentista,
• Instrumentar o cirurgião dentista 
junto à cadeira operatória 
• Preparar o paciente para o atendimen-
to;
• Preparar materiais restauradores;
• Vazar modelos em gesso.

AUXILIAR DE ENFERMAGEM
• Atender às necessidades dos enfer-
mos portadores e doenças de pouca 
gravidade, atuando sob a supervisão do 
enfermeiro para auxiliar no bom atendi-
mento aos pacientes;
• Controlar sinais vitais dos pacientes, 
observando a pulsação e utilizando 
aparelhos de ausculta e pressão, para 
registrar anomalias;
• Executar tarefas referentes à con-
servação e aplicação de vacinas, se-
gundo o calendário oficial;
• Ministrar medicamentos e tratamen-
tos aos pacientes, observando horá-
rios, posologia e outros dados para 
atender à prescrição médica; 
• Fazer curativos simples, utilizando 
suas noções de primeiros socorros ou 
observando prescrições, para propor-
cionar alívio ao paciente e facilitar a 
cicatrização de ferimentos, suturas e 
escoriações; 
• Preparar pacientes para consultas e 
exames, vestindo-os adequada mente e 
colocando-os na posição indicada, para 
facilitar a realização das operações 
mencionadas;
• Preparar e esterilizar material e 
instrumental, ambientes e equipamen-
tos, obedecendo as prescrições, para 
permitir a realização de exames, tra-
tamentos e atendimentos obstétricos, 
atuando sob a supervisão do enfermei-
ro, em caráter de apoio, para facilitar 
o desenvolvimento das tarefas de cada 
membro da equipe de saúde;
• Registrar as tarefas executadas, as 
observações feitas e as reações ou al-
terações importantes, anotando-as no 
prontuário do paciente, para informar 
à equipe de saúde e possibilitar a toma-
da de providências imediatas.
 
AUXILIAR DE TOPOGRAFIA
• Auxiliar o topógrafo em seus traba-
lhos, transportando seus assessórios 
e abrindo frentes de trabalho;
• Transportar materiais topográficos 
como teodolitos, níveis, trenas pique-
tes, etc.;
• Abrir picadas e roçar mato, utilizando 
foices e enxadas, para dar condições 
de trabalho para o topógrafo;
• Cravar piquetes demarcatórios;
• Fazer medições, utilizando trenas;
• Posicionar miras e balizas para visa-
das;
• Zelar pelas ferramentas e assessó-
rios que estiverem sob sua guarda - 
Outras atribuições correlatas que lhe 
forem determinadas pelos superiores 
hierárquicos.

BIOMÉDICO CITOLOGISTA
• Executar análise das lâminas de Cito-
logia Oncótica (Citologia esfoliativa); 
Microscopias das lâminas de paciente, 
responsabilizando-se pelos respecti-
vos laudos;
• Interpretar exames e responsabilizar-
se pela analises das lâminas de Citolo-
gia Oncótica (Papanicolau) efetuadas, 
valendo-se de conhecimentos técnicos 
específicos para elaboração de laudos 
e da conclusão do diagnostico;
• Realizar determinações laborato-
riais, realizando estudos para implan-
tação de novos métodos;
• Executar tarefas correlatas e afins 
que lhe forem determinadas pelos su-
periores hierárquicos;
• Cuidar para que as atividades de De-
partamento sejam eficientes e técni-
cas.

COVEIRO
• Preparar covas e túmulos para inuma-
ção e exumação;
• Preparar a sepultura, escavando a 
terra e escorando as paredes de aber-
tura;
• Retirar a lápide, limpando o interior 
das covas já existentes, para permitir o 
sepultamento;
• Auxiliar na colocação do caixão, ma-
nipulando as cordas de sustentação, 
para facilitar o posicionamento do mes-
mo na sepultura;
• Fechar a sepultura, recobrindo-a de 
terra e cal ou fixando-lhe uma laje, 
para assegurar a inviolabilidade do tú-
mulo;
• Efetuar a limpeza e conservação dos 
jazigos;
• Outras atribuições correlatas que 
lhe forem determinadas pelos superio-
res hierárquicos.
 
DENTISTA
• Diagnosticar e tratar afecções da 
boca, dentes e região maxilofacial, uti-
lizando processos clínicos ou cirúrgi-
cos, para promover e recuperar a saú-
de bucal e geral;
• Examinar os dentes e a cavidade bu-
cal, utilizando aparelhos, ou por via 
direta, para verificar a presença de 
cáries e outras afecções quanto à ex-
tensão e profundidade, valendo-se de 
instrumentos’ especiais, exames labo-
ratoriais e/ou radiológicos, para esta-
belecer o plano de tratamento;
• Aplicar anestesia troncular, gengi-
val ou tópica, utilizando medicamentos 
anestésicos, para dar conforto ao 
cliente e facilitar o tratamento;
• Extrair raízes e dentes utilizando 
fórceps, alavanca e outros instrumen-
tos especiais, para prevenir infecções 
mais graves;
• Restaurar cáries dentárias, empre-
gando instrumentos, aparelhos e subs-
tâncias especiais, como amálgama, ci-

mento, porcelana e outras, para evitar 
o agravamento do processo e restabe-
lecer a forma e a função do dente;
• Fazer limpeza profilática dos dentes e 
gengivas, extraindo tártaro para elimi-
nar a instalação de focos de infecção;
• Substituir ou restaurar partes da 
coroa dentária para facilitar a mastiga-
ção e restabelecer a estética;
• Tratar de afecções da boca, usando 
procedimentos clínicos, cirúrgicos e/
ou protéticos, para promover a con-
servação dos dentes e gengiva;
• Fazer perícia odontoadministrativa, 
examinando a cavidade bucal e os den-
tes, a fim de fornecer atestados para 
admissão de empregados a serviços, 
concessão de licenças, abono de faltas 
e outros;
• Fazer perícia odontolegal, examinan-
do a cavidade bucal e os dentes para 
fornecer laudos, responder a quesi-
tos e dar outras informações;
• Promover o tratamento adequado e a 
obturação de canais;
• Registrar os dados coletados, lan-
çando-os em fichas individuais, para 
acompanhar a evolução do tratamento;
• Aconselhar aos clientes os cuida-
dos de higiene, entrevistando-os para 
orientá-los na proteção dos dentes e 
gengivas;
• Realizar tratamentos especiais, ser-
vindo-se da prótese e de outros meios, 
para recuperar perdas de tecidos mo-
les ou ósseos;
• Prescrever ou administrar medica-
mentos, determinando via oral ou pa-
renteral, para prevenir hemorragia 
pós - cirúrgica ou avulsão, ou tratar 
de infecções da boca e dentes;
• Diagnosticar a má oclusão dos den-
tes, examinando-os por ocasião da con-
sulta ou tratamento, para encaminhar 
o caso ao especialista em ortodontia;
• Fazer radiografias dentárias simples e 
oclusais, para estabelecer diagnóstico 
dos dentes, maxilares e ossos da face;
• Proceder a quaisquer tipos de res-
taurações;
• Outras atribuições correlatas que 
lhe forem determinadas pelos superio-
res hierárquicos.

DESENHISTA
• Desenhar plantas do município de 
construções civis, loteamentos;
• Desenhar projetos arquitetônicos, 
topográficos, urbanísticos, de instala-
ções prediais, de saneamento, cálculo 
estrutural, etc.; Desenhar projetos 
de ruas, avenidas, praças, etc.;
• Desenhar plantas do Município com 
base em plantas topográficas levanta-
mentos, aerofotos, etc.;
• Desenhar plantas do Município, de-
limitando as quadras, com todas’ as 
construções existentes, divisas e me-
didas de lotes, contando ‘ indicação 
de muros, guias, calçadas, número de 
emplacamento, número de inscrição e 
número de lote;
• Desenhar e atualizar plantas do mu-
nicípio referentes ao sistema viário, 
contendo nomenclatura e numeração 
de ruas;
• Efetuar cópias de plantas com alte-
ração das escalas originais; Outras 
atribuições correlatas que lhe forem 
determinadas pelos superiores hierár-
quicos.

DIRETOR DE ESCOLA
• Administrar a escola e seus recursos 
humanos, materiais e financeiros em 
consonância com a Secretaria Munici-
pal de Educação;
• Coordenar a elaboração do projeto 
político pedagógico indireto, acompa-
nhar e avaliar a sua execução em con-
junto com a comunidade educativa e o 
Conselho de Escola, observadas as 
diretrizes da política educacional da 
Secretaria Municipal de Educação;
• Elaborar o plano de trabalho da di-
reção em conjunto com a secretaria 
da unidade escolar, indicando metas, 
formas de acompanhamento e avaliação 
dos resultados e impactos da gestão;
• Participar, em conjunto com a equipe 
escolar, da definição, implantação e im-
plementação das normas de convívio da 
unidade educacional;
• Favorecer a viabilização de projetos 
educacionais propostos pelos segmen-
tos da unidade educacional ou pela co-
munidade local, à luz do projeto políti-
co- pedagógico;
• Possibilitar a introdução das inova-
ções tecnológicas nos procedimentos 
administrativos e pedagógicos da uni-
dade educacional;
• Prover as condições necessárias 
para o atendimento aos alunos com 
deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades/
superdotação;
• Implementar a avaliação institucional 
da unidade educacional em face das 
diretrizes, prioridades e metas esta-
belecidas pela Secretaria Municipal de 
Educação;
• Acompanhar, avaliar e promover a aná-
lise dos resultados do índice de Desen-
volvimento da Educação Básica - IDEB e 
de quaisquer instrumentos avaliativos 
da aprendizagem dos alunos frente 
aos indicadores de aproveitamento es-
colar, estabelecendo conexões com a 
elaboração do projeto político-peda-
gógico, plano de ensino e do plano de 
trabalho da direção da unidade educa-
cional, com vistas ao constante apri-
moramento da ação educativa;
• Buscar alternativas para a solução 
dos problemas pedagógicos e adminis-
trativos da unidade educacional;
• Planejar estratégias que possibilitem 
a construção de relações de coopera-
ção que favoreçam a formação de par-
cerias e que atendam às reivindicações 
da comunidade local, em consonância 
com os propósitos pedagógicos da uni-
dade educacional;
• Promover a integração da unidade 
educacional com a comunidade, bem 
como programar atividades que favo-
reçam essa participação;
• Coordenar a gestão da unidade edu-
cacional, promovendo a efetiva parti-
cipação da comunidade educativa na to-
mada de decisões, com vistas à melhoria 
da aprendizagem dos alunos e das con-
dições necessárias para o trabalho do 
professor;

• Promover a organização e funciona-
mento da unidade educacional, de for-
ma a atender às demandas e aspectos 
pertinentes de ordem administrativa e 
pedagógica, de acordo com as determi-
nações legais;
• Coordenar e acompanhar as ativi-
dades administrativas, relativas a: a) 
folha de frequência; b) fluxo de docu-
mentos de vida escolar; c) fluxo de ma-
trículas e transferências de alunos; d) 
fluxo de documentos de vida funcional; 
e) fornecimento e atualização de dados 
e outros indicadores dos sistema ge-
renciais, respondendo pela sua fidedig-
nidade; f) comunicação às autoridades 
competentes e ao Conselho de Escola 
dos casos de doenças contagiosas e 
irregularidades graves ocorridas na 
unidade educacional;
• Diligenciar para que o prédio escolar 
e os bens patrimoniais da unidade edu-
cacional sejam mantidos e preserva-
dos: a) coordenando e orientando toda 
a equipe escolar quanto ao uso dos 
equipamentos e materiais de consumo, 
bem como a manutenção e conservação 
dos bens patrimoniais e realizando o 
seu inventário, anualmente ou quando 
solicitado pelos órgãos da Secretaria 
Municipal de Educação; b) adotando, 
com o Conselho de Escola, medidas 
que estimulem a comunidade a se cor-
responsabilizar pela preservação do 
prédio e dos equipamentos escolares, 
informando aos órgãos competentes 
as necessidades de reparos, reformas 
e ampliações;
• Gerir os recursos humanos e finan-
ceiros recebidos pela unidade educa-
cional juntamente com as instituições 
auxiliares constituídas em consonân-
cia com as determinações legais;
• Delegar atribuições, quando se fizer 
necessário.

ELETRICISTA
• Montar e fazer a manutenção de insta-
lações elétricas e de aparelhos e equi-
pamentos elétricos para assegurar 
condições de funcionamento regular 
e permanente à aparelhagem elétrica 
das instalações, aparelhos e equipa-
mentos da municipalidade;
• Fazer a instalação, reparo ou substi-
tuição de lâmpadas, tomadas, fios, pai-
néis e interruptores;
• Reparar a rede elétrica interna, con-
sertando ou substituindo peças ou 
conjuntos;
• Fazer regulagens necessárias, utili-
zando voltímetro, amperímetro, extra-
tores, adaptadores, solda e outros 
recursos;
• Efetuar ligações provisórias de luz 
e força em equipamentos portáteis má-
quinas diversas;
• Instalar fios e demais componentes, 
testando-os para permitir a utilização 
dos mesmos em trabalhos de natureza 
eventual ou temporária:
• Manter as máquinas, as ferramentas e 
o local de trabalho em bom estado de 
conservação e limpeza;
• Participar de reuniões e grupos de 
trabalhos;
• Responsabilizar-se pelo controle e 
utilização de máquinas, equipamentos, 
utensílios e outros materiais coloca-
dos à sua disposição;
• Executar outras atribuições afins.

ENFERMEIRO
• Planejar, organizar, supervisionar e 
executar serviços de enfermagem, em-
pregando processos de rotina e ou es-
pecíficos para possibilitar a proteção 
e a recuperação da saúde individual ou 
coletiva;
• Identificar as necessidades de enfer-
magem, realizando entrevista, partici-
pando de reuniões e através de obser-
vação sistematizada, para preservar e 
recuperar a saúde;
• Elaborar plano de enfermagem base-
ando-se nas necessidades identifica-
das, para determinar a assistência a ser 
prestada pela equipe de enfermagem no 
período de trabalho;
• Executar diversas tarefas de enfer-
magem, como administração de sangue 
e plasma, controle da pressão venosa, 
monitorização e aplicação de respira-
dores artificiais, prestação de cuida-
dos de conforto, movimentação ativa e 
passiva e de higiene pessoal, aplicação 
de diálise peritoneal, gasoterapia, ca-
teterismo, instalações, lavagens de es-
tômago, vesical e outros tratamentos;
• Preparar o paciente, o material e o 
ambiente, para assegurar maior efici-
ência na realização dos exames e tra-
tamentos;
• Efetuar testes de sensibilidade, apli-
cando substancias alergênicas e fa-
zendo leitura das reações para obter 
subsídios diagnosticado, fazer curati-
vos, imobilizações especiais e ministrar 
medicamentos e tratamentos em situa-
ções de emergência;
• Fazer estudos e previsão de pessoal 
e materiais necessários as atividades, 
elaborando escalas de serviços e atri-
buições diárias e especificando e con-
trolando equipamentos e materiais;
• Coordenar e supervisionar o pessoal 
da equipe de enfermagem;
• Assessorar em assuntos de enferma-
gem, emitindo pareceres para realizar 
levantamentos, identificar problemas, 
estudar soluções, elaborar progra-
mas e projetos e desenvolver pesqui-
sas;
• Registrar as observações, tratamen-
tos executados e ocorrências verifica-
das em relação ao paciente, anotando
-as no prontuário hospitalar, ficha de 
ambulatório, relatório de enfermagem 
da unidade ou relatório geral, para do-
cumentar a evolução da doença, possi-
bilitar o controle de saúde, a orienta-
ção terapêutica e a pesquisa;
• Executar tarefas correlatas as antes 
descritas, a critério dos superiores 
hierárquicos.

ENGENHEIRO
• Elaborar, executar e dirigir projetos 
de edifícios, interiores, monumentos e 
outras obras públicas, estudando ca-
racterísticas e preparando programas 
e métodos de trabalho e especificando 
os recursos necessários, para permi-
tir a construção, montagem e manuten-
ção das mencionadas obras;
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• Consultar os interessados trocando 
impressões acerca do tipo, dimensões, 
estilo da edificação, bem como sobre 
custos, materiais, duração e outros 
detalhes do empreendimento, para de-
terminar as características essenciais 
à elaboração do projeto;
• Planejar as plantas e especificações 
do projeto, aplicando princípios arqui-
tetônicos, funcionais e estéticos, para 
integrar elementos estruturais, esté-
ticos e funcionais dentro de um espaço 
físico;
• Elaborar o Projeto final, segundo 
sua imaginação e capacidade inventiva 
e obedecendo a normas, regulamentos 
de construção vigentes e estilos ar-
quitetônicos do lugar, para orientar 
os trabalhos de construção ou refor-
ma desenvolvidos pela Prefeitura;
• Preparar previsões detalhadas das 
necessidades da construção, determi-
nando e calculando materiais, mão de 
obra e seus respectivos custos, tempo 
de duração e outros elementos, para 
estabelecer os recursos indispensá-
veis à realização do projeto;
• Consultar outros arquitetos e en-
genheiros, bem como economistas, 
orçamentistas e outros especialistas, 
discutindo o arranjo geral das estru-
turas e a distribuição dos diversos 
equipamentos, com vistas ao equilíbrio 
técnico-funcional do conjunto, para 
determinar a visibilidade técnica e fi-
nanceira do projeto;
• Preparar plantas, maquetes com de-
talhes de construções, determinando 
características gerais, por menores, 
aspectos técnicos e estéticos e esca-
las convenientes, para orientar a exe-
cução dos trabalhos e mostrar a apa-
rência da obra uma vez terminada;
• Elaborar e executar projetos de sa-
neamento, instalações prediais, urbani-
zação em geral, estruturas, etc.;
• Prestar assistência técnica às obras 
em construção, mantendo contatos 
contínuos com projetistas, empreitei-
ros, fornecedores e demais responsá-
veis pelo andamento das mesmas, para 
assegurar a coordenação de todos os 
aspectos do projeto e a observância às 
normas e especificações contratuais;
• Efetuar vistorias, perícias, avaliação 
de imóveis, arbitramento, emitir laudos 
e pareceres técnicos;
• Executar serviços correlatos aos 
acima descritos, a critério da chefia 
imediata;
• Poderão chefiar, grupos de trabalho 
ou mesmo unidades, que lhe forem atri-
buídas.

FISCAL DE OBRAS
• Supervisionar, fiscalizar, interpretar 
leis municipais, efetuar cálculos sobre 
multas, fornecer informações e orien-
tações aos fiscais e auxiliares técni-
cos, promover embargos e aplicar as 
multas previstas em lei;
• Controlar o atendimento ao público, 
no que se diz respeito a consultas téc-
nicas de plantas, croquis e documenta-
ção para o atendi mento de pedidos de 
construção e licenças para reparos;
• Verificar “in loco” os casos mais gra-
ves de irregularidades, tomando a se-
guir as providências necessárias para 
cada caso em questão; 
• Informar a respeito de condições 
legais para a implantação de novos 
loteamentos e portos de areia, efetu-
ando vistoria nos locais onde deverão 
funcionar, para que os projetos sejam 
aprovados de acordo com leis e nor-
mas vigentes;
• Promover embargos e aplicar as mul-
tas previsões em lei; 
• Apresentar relatórios, a sua chefia 
imediata;
• Realizar tarefas correlatas que lhe 
forem atribuídas por superior hierár-
quico.

FISCAL DE POSTURAS
• Exercer fiscalização de posturas mu-
nicipais;
• Fiscalizar o cumprimento das leis e 
portarias que regulam o comércio de 
produtos para os consumidores muni-
cipais;
• Prestar auxílio à população contro-
lando índices de reajustes, aluguéis, 
conversões de valores e juros cobra-
dos;
• Autuar os infratores.
• Fiscalizar o comércio estabelecido e 
o ambulante;
• Aplicar sanções cabíveis a comercian-
tes, verificando preços, gêneros reti-
dos, faturas, pesos, etc.;
• Atender a consultas, prestando auxí-
lio aos consumidores quanto a alugu-
éis, prestações em lojas ou financei-
ras, imóveis e terrenos;
• Verificar preços em estabelecimentos 
comerciais, visando defender a econo-
mia popular;
• Entrevistar o público de baixo poder 
aquisitivo, encaminhando os necessita-
dos para a Ordem dos Advogados do 
Brasil, para a justiça gratuita;
• Exercer a fiscalização do mercado e 
das feiras livres, multando do os infra-
tores;
• Aplicar sanções cabíveis aos muníci-
pes que depositarem detritos, lixos e 
entulhos em vias públicas e terrenos 
baldios;
• Controlar, registrando e arquivando 
todos processos de autuações;
• Redigir multas, conhecendo as porta-
rias para autuar os infratores;
• Intimar, notificar e autuar os infra-
tores de quaisquer normas municipais, 
em geral.

FISCAL SANITÁRIO
• Fiscalizar, coordenar todas as ações 
de atuação do Departamento, pertinen-
tes ao cargo, definir as estratégias de 
ações para o Departamento, apresen-
tar relatórios de resultados das ativi-
dades ao Diretor do Departamento;
• Efetuar inspeções em estabelecimen-
tos e produtos relacionados à saúde, 
informando sobre as condições em que 
se encontram, propondo as medidas 
corretivas pertinentes de acordo com 
as legislações vigentes;
• Colher amostras de produtos rela-
cionados à saúde, para análise em labo-
ratório de referência de acordo com 
programação ou em situações de risco;

• Lavrar termo, auto de infração e apli-
cação de penalidades quando necessá-
rio;
• Fornecer aos superiores hierárqui-
cos, informações necessárias para 
orientação, acompanhamento e julga-
mento de pedidos referentes ao fun-
cionamento de estabelecimentos rela-
cionados à saúde e ao meio ambiente;
• Observar a escala de serviço interno 
e externo, participar de reuniões técni-
co-administrativas, elaborar boletins 
de produção, relatórios e executar 
outras atividades determinadas pelos 
seus superiores, relacionadas ao seu 
campo de atuação;
• Tem poder de polícia - Atividade que é 
prerrogativa do Poder Público, obri-
gação de ressarcir danos sofridos 
- Civil (do Município e do servidor) e Pe-
nal (do servidor).
 
FISIOTERAPEUTA
• Planejar, programar, coordenar, 
executar, ordenar e supervisionar mé-
todos e técnicas fisioterápicas que vi-
sem a saúde aos níveis primário, secun-
dário e terciário, da população sob sua 
orientação;
• Dirigir serviços e locais destinados a 
atividades fisioterápicas bem como ter 
a responsabilidade técnica pelo desem-
penho dessas atividades;
• Preservar, ministrar e supervisionar 
terapia física;
• Avaliar, reavaliar e determinar as 
condições de alta do cliente’ submetido 
à fisioterapia;
• Elaborar testes específicos para ava-
liar níveis de capacidade ‘ funcional e 
sua aplicação;
• Programar, orientar e avaliar ativi-
dades da vida diária e outras a serem 
assumidas e exercidas pelo cliente;
• Orientar a família do cliente e a comu-
nidade quanto às condutas fisioterápi-
cas a serem observadas para aceitação 
do indivíduo em seu meio;
• Promover adaptação dos meios e ma-
teriais disponíveis, pessoais e ambien-
tais para o desempenho do indivíduo;
• Utilizar o emprego obrigatório de 
métodos específicos para a educação e 
reeducação funcional do sistema;
• Introduzir aspectos relativos à fisio-
terapia na área de saúde pública;
• Encaminhar os casos que se fizerem 
necessários para atendimento especia-
lizado em serviços de referências;
• Programar atividades especifica de 
fisioterapia, dispensando atendimento 
individual e posteriormente em grupo;
• Subsidiar a equipe de saúde quanto a 
projetos que venham a ser desenvolvi-
dos, assegurando assim um desenvol-
vimento de forma uniforme e correta 
(com relação às atividades de fisiote-
rapia);
• Desenvolver uma integração com ou-
tros serviços e instituições visando o 
intercâmbio de experiência;
• Preparar impressos e material áudio 
- visual para atividades de fisioterapia;
• Avaliar e controlar os resultados 
obtidos por meio de impressos’ adequa-
dos;
• Avaliar as atividades e projetos espe-
cíficos de fisioterapia;
• Participar de maneira efetiva de es-
tudos, programação, elaboração, im-
plantação, execução e avaliação de 
projetos da equipe de saúde e também 
da equipe social;
• Executar outras tarefas correlatas 
e afins que forem determinadas por su-
periores hierárquicos.

GUARDA
• Exercer a vigilância de estabeleci-
mentos, percorrendo sistematicamen-
te a área interna do terreno onde se 
localizam e inspecionando todas as 
suas dependências para evitar anorma-
lidades, bem como zelar pelo seu bom 
funcionamento.
• Executar a vigilância diurna e noturna 
nas dependências internas e externas 
de edificações e próprios municipais, 
verificando se os acessos estão cor-
retamente fechados, examinando as 
instalações hidráulicas e elétricas, 
prevenindo, evitando e constatando 
irregularidades para possibilitar a to-
mada de providências necessárias no 
sentido de evitar a prática de delitos, 
prevenir incêndios ou danos.
• Controlar a movimentação de pesso-
as, veículos e materiais, vistoriando 
veículos, bolsas, pastas, pacotes e sa-
colas, anotando o número dos mesmos, 
examinando os volumes transporta-
dos, conferindo notas fiscais e fazen-
do registros pertinentes à entrada e 
saída de materiais ou equipamentos de 
terceiros, para evitar desvios de mate-
riais e outras faltas.
• Redigir memorando destinado a pes-
soa ou órgão competente, informan-
do-o das ocorrências havidas em seu 
setor em seu turno de trabalho, para 
permitir a tomada de providências ade-
quadas a cada caso.
• Registrar sua passagem periódica 
pelos postos de controle, acionando 
equipamento especial de ponto. 
• Atender aos visitantes identifican-
do-os e encaminhando-os às unidades 
procuradas.
• Executar tarefas correlatas acima 
descritas, a critério da chefia imediata.
• Na ausência temporária de superior 
hierárquico e em caso de emergência, 
comunicar-se com as equipes de agen-
tes de segurança, guardas inspetores 
ou os órgãos de Segurança Pública do 
Estado a fim de solicitar ajuda, apoio 
ou socorro no cumprimento de suas 
atribuições.
• Executar todas as ações necessárias 
para a preservação do patrimônio públi-
co municipal sob sua vigilância.
 
MECÂNICO
• Executar serviços de manutenção em 
todos os veículos de Prefeitura locali-
zando e reparando defeitos, trocando 
peças, utilizando no seu serviço diver-
sos instrumentos, tais como: alicates, 
chaves, martelos, etc.;
• Executar serviços de manutenção me-
cânica em todos os veículos da Prefei-
tura;
• Corrigir defeitos, consertar ou subs-
tituir peças, efetuando as regulagens 
que se fizerem necessárias;

• Executar reparos no motor, embre-
agens, freios, rodas, direção, molas, 
alavancas ou diferencial, utilizando 
ferragens apropriadas;
• Procurar localizar, em todos os re-
paros que efetuar, a causa dos defei-
tos;
• Executar manutenção preventiva, fa-
zendo revisões nos veículos na parte 
mecânica, a fim de verificar os desgas-
tes de peças, ou proceder às regula-
gens necessárias ao seu perfeito fun-
cionamento;
• Verificar cruzetas da transmissão, 
escapamento, molas, alinhamento das 
rodas, pedais, etc.
• Efetuar ocasionalmente, trabalhos 
de solda em diversas partes do veículo;
• Executar outras atribuições afins.

MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS 
ESPECIAIS
• Realizar suas tarefas nas unidades 
de manutenção da Autarquia ou junto 
à equipe de atendimento externo, efe-
tuando tarefas de manutenção preven-
tiva, correlativa e de emergência em 
máquinas e equipamentos;
• Realizar tarefas nas unidades de ma-
nutenção da Autarquia, ou junto às 
equipes de atendimento externo;
• Cuidar da manutenção preventiva de 
máquinas e equipamentos, reapertando 
engrenagens, substituindo peças que 
demonstram deficiências de funciona-
mento, lubrificando máquinas e equi-
pamentos, regulando válvulas hidráu-
licas;
• Efetuar tarefas de manutenção cor-
retiva, desmontando máquinas e equipa-
mentos (redutores, válvulas, bombas, 
geradores, compressores, etc.) detec-
tando defeitos, reparando-os, trocan-
do peças se necessário e montando-as;
• Substituir ou consertar comportas e 
seus mecanismos, evitando vazamentos 
e permitindo seu perfeito funcionamen-
to;
• Realizar trabalhos em equipes ex-
ternas de atendimento, executando 
tarefas de manutenção preventiva de 
grande porte (reforma de mesas de co-
mando de filtros, de equipamentos, de 
adutoras, etc.) ou fazendo atendimen-
tos de emergência, substituindo peças 
e consertando equipamentos no local 
onde estão instalados para evitar para-
das prolongadas do sistema;
• Efetuar ajustagem de máquinas e 
equipamentos fazendo medições de fol-
gas ou peças, mediante uso de calibres, 
micrômetros, etc., visando seu perfei-
to funcionamento.

MÉDICO AMBULATORIAL EM CLÍNICAS 
BÁSICAS E ESPECIALIDADES – 
PSIQUIATRA
• Prestar assistência médica a popula-
ção. Orientar e supervisionar equipes 
auxiliares em atividades específicas. 
Executar o serviço que lhe foi confia-
do, junto a Secretaria de Saúde, mais 
especificamente nas Unidades Básicas 
de Saúde, e nas clínicas básicas e espe-
cialidades do Município;
• Dar atendimento médico ambulatorial 
em clínicas básicas e especialidades, 
através de consultas, cirurgias ou ou-
tras ações médicas, realizando exame 
clínico, diagnóstico, solicitação de 
exames complementares e tratamento 
especifico;
• Participar dos programas e campa-
nhas de saúde pública, realizar perí-
cias médicas, esclarecimentos sobre 
laudos, prontuários médicos e forne-
cimento de atestados de óbito;
• Prestar serviços em qualquer Unida-
de Básica de Saúde;
• Realizar outras tarefas correlatas 
que lhes forem atribuídas pelos supe-
riores hierárquicos.
• Executar as atribuições comuns a Mé-
dico Clínico Geral;
• Realizar consultas a pacientes com 
problemas emocionais e psíquicos; 
prestar atendimento a ex-viciados em 
drogas; avaliar o grau de desequilíbrio 
emocional dos pacientes e tratamento 
com medicamentos controlados ou até 
mesmo, dependendo do caso, solicitan-
do a internação em hospitais psiquiátri-
cos.

MÉDICO DO PROGRAMA DE SAÚDE 
DA FAMÍLIA 
• Cabe ao médico do programa 
de saúde da família prestar assistência 
médica no Programa de Saúde da Famí-
lia em diversas comunidades municipais, 
bem como elaborar, executar e avaliar 
planos, programas e subprogramas de 
saúde pública;
• Realizar consultas e procedi-
mentos na Unidade de Saúde da Família 
e quando necessário, no domicilio;
• Efetuar exames médicos, emi-
tir diagnósticos, prescrever medica-
mentos e realizar outras formas de 
tratamento para diversos tipos de en-
fermidades, aplicando recursos da me-
dicina preventiva ou terapêutica;
• Analisar e interpretar resultados de 
exames diversos, comparando-os com 
os padrões normais, para confirmar ou 
informar o diagnóstico;
• Manter registro dos pacientes exami-
nados, anotando o diagnóstico, trata-
mento prescrito e evolução da doença, 
dos pacientes do PSF;
• Encaminhar pacientes para atendimen-
to especializado, quando for o caso;
• Coletar e avaliar dados bioestatísti-
cos e sócios sanitários da comunidade 
de forma a desenvolver indicadores de 
saúde da população estudada;
• Elaborar programas educativos e de 
atendimento médico voltados para a co-
munidade de baixa renda;
• Assessorar a elaboração de campa-
nhas educativas no campo da saúde e 
pública e medicina preventiva;
• Participar do desenvolvimento de pla-
nos de fiscalização sanitária;
• Fazer verificação de óbito quando ne-
cessário.

MÉDICO DO TRABALHO
• Efetuar exames médicos admissionais 
em candidatos a emprego e periódicos e 
demissionais em todos empregados;
• Dar atendimento de emergência a em-
pregados acidentados no trabalho ou 
acometidos de mal súbito;
• Desenvolver programas de saúde em 

funções de risco, elaborando e con-
trolando áreas de insalubridade e/ou 
geradoras de doença ocupacional;
• Visitar periodicamente com as diver-
sas instalações da Prefeitura Munici-
pal de Pindamonhangaba, observando 
as condições de gerais de trabalho;
• Efetuar exames físicos de rotina e 
complementares através de laborató-
rios e similares;
• Diagnosticar estado de saúde dos em-
pregados;
• Prescrever tratamentos e encami-
nhar empregados a especialistas;
• Implementar medidas de proteção e 
saúde ocupacional do trabalhador;
• Implementar medidas de saúde ambien-
tal;
• Promover campanhas de saúde ocu-
pacional, atividades educativas, pales-
tras, etc.;
• Elaborar prontuários e emitir ates-
tado;
• Elaborar, implementar e coordenar o 
PCMSO;
• Elaborar Laudos (LTCAT), procedi-
mentos operacionais de padrão e cor-
relatos;
• Administrar os casos de readaptação 
de empregados com sequelas temporá-
rias;
• Emitir formulários de notificação 
compulsória;
• Elaborar e divulgar material informa-
tivo e normativo;
• Administrar situações de urgência e 
emergência;
• Avaliar atos médicos envolvendo em-
pregados desta Prefeitura Municipal 
de Pindamonhangaba;
• Inspecionar ambientes de trabalho;
• Administrar normatização de ativida-
des médicas;
• Participar de encontros, congressos 
e outros eventos técnicos – científi-
cos;
• Preservar sigilo médico;
• Cumprir e fazer cumprir as normas de 
segurança (NR’s da Portaria 3214/78 do 
MTE);
• Cumprir e fazer cumprir a legislação 
previdenciária em seu âmbito de ação.

MÉDICO PLANTONISTA – CLÍNICO 
GERAL
• Prestar assistência médica a popula-
ção. Orientar e supervisionar equipes 
auxiliares em atividades específicas;
• Dar atendimento médico através de 
consultas, cirurgias ou outras ações 
médicas quaisquer, realizando exame 
clínico e receitando ‘ medicamentos ou 
tratamento específico;
• Prestar aos pacientes assistência mé-
dica, através de tratamento de molés-
tias, análises clínicas;
• Dar assistência pediátrica e orienta-
ção médica sob cuidados a serem dis-
pensados aos recém-nascidos, à crian-
ça e à gestante;
• Elaborar programas de saúde pública 
e dela participar;
• Participar de perícias médicas ou as 
realizar;
• Prestar esclarecimentos sobre lau-
dos médicos;
• Realizar cirurgias;
• Prestar serviços e plantões em pron-
to socorro e ambulatórios;
• Atendimento a consultas relativas 
as clínicas básicas, através de exame 
clínico geral, solicitação de exames 
complementares para diagnóstico, pro-
cedimentos clínicos não cirúrgicos, 
prevenção e tratamento clínico especi-
fico, triagem dos casos a especialistas, 
prestar serviço em quaisquer unidades 
básicas de saúde, participação nos pro-
gramas e campanhas públicas, referen-
tes às clínicas básicas, perícias, exa-
mes, prontuário e atestados de óbitos 
dos pacientes atendidos.

MÉDICO PLANTONISTA – PEDIATRA
• Prestar assistência médica a popula-
ção. Orientar e supervisionar equipes 
auxiliares em atividades específicas;
• Dar atendimento médico através de 
consultas, cirurgias ou outras ações 
médicas quaisquer, realizando exame 
clínico e receitando ‘ medicamentos ou 
tratamento específico;
• Prestar aos pacientes assistência mé-
dica, através de tratamento’ de molés-
tias, análises clínicas;
• Dar assistência pediátrica e orienta-
ção médica sob cuidados a serem dis-
pensados aos recém-nascidos, à crian-
ça e à gestante;
• Elaborar programas de saúde pública 
e dela participar;
• Participar de perícias médicas ou as 
realizar;
•Prestar esclarecimentos sobre lau-
dos médicos;
• Realizar cirurgias;
• Prestar serviços e plantões em pron-
to socorro e ambulatórios;
• Exercer as atribuições comuns a Mé-
dico Clínico Geral; 
• Dar atendimento geral de pediatria;
• Efetuar procedimentos cirúrgicos 
como: suturas, drenagem de absces-
sos;
• Dar orientação sobre profilaxia, hi-
giene, puericultura e vacinação; 
• Encaminhar casos graves para aten-
dimento hospitalar e/ou ambulatorial. 
• Orientar gestantes, principalmente 
sobre o aleitamento materno e seus 
benefícios;
• Interagir em programas de saúde ma-
terno-infantil e puericultura.
 
MOTORISTA ESPECIALIZADO
• Dirigir e conservar veículos automo-
tores do Município;
• Dirigir automóveis, caminhões e ou-
tros veículos destinados ao transpor-
te de passageiros e cargas;
• Recolher o veículo à garagem quando 
concluído o serviço do dia; 
• Manter os veículos em perfeitas con-
dições de funcionamento e dirigir com 
cuidado;
• Fazer reparos de urgência;
• Zelar pela conservação dos veículos 
que lhe forem destinados; Providen-
ciar o abastecimento de combustível, 
água e lubrificantes;
• Comunicar ao seu superior hierárqui-
co qualquer anomalia no funcionamen-
to do veículo;
• Executar outras tarefas correlatas 
que lhe forem atribuídas pelos supe-

riores hierárquicos;
• Motorista Especializado, além de exe-
cutar quaisquer tarefas anteriores, 
deverá também executar trabalhos es-
peciais, com basculantes, carretas ou 
outros veículos pesados.
 
NUTRICIONISTA
• Planejar, coordenar e supervisionar 
o programa de alimentação escolar 
para alunos das escolas públicas;
• Apresentar cardápio balanceado para 
atender as necessidades nutricionais, 
conforme a faixa etária dos alunos;
• Orientar, planejar e participar de 
reuniões com as assistentes de servi-
ços gerais (merendeiras) para execu-
ção e distribuição das merendas.
• Elaborar cardápio mensal/semanal, 
conforme produtos adquiridos;
• Orientar o planejamento de aquisição 
de produtos para a merenda escolar, 
distribuição, controle de validade dos 
produtos;
• Orientar, acompanhar e vistoriar o 
preparo das merendas nas escolas, re-
gistrar observações;
• Controlar organograma, planilhas 
de: compras, distribuição, gastos e 
consumos dos produtos da merenda;
• Organizar, participar, avaliar cursos 
de capacitação para assistentes de ser-
viços gerais (merendeiras);
• Organizar e participar de campanhas 
educativas relativas a saúde e alimen-
tação;
• Coordenar a equipe de Técnico em nu-
trição;
• Manter em coordenação com a Dire-
toria de Educação e Secretaria de Edu-
cação e Cultura para atendimento as 
Escolas.
 
OFICIAL DE ADMINISTRAÇÃO
• Executar serviços informatizados, 
atender o expediente normal da uni-
dade, controlar arquivos, redigir ofí-
cios, memorandos, cartas, relatórios 
etc.;
• Informatizar trabalhos rotineiros, 
utilizando impressos padronizados, 
correspondência interna e externa, 
relatórios, memorandos, etc., com re-
dação própria;
• Atender o expediente normal da uni-
dade, efetuando abertura, recebimen-
to, registro, distribuição, apensamen-
to, desapensamento de processos, 
correspondência interna e externa e 
respectivos protocolos;
• Efetuar controles simples de arqui-
vos e arquivamento em cardex; elabo-
rar índices simples e remissivos;
• Efetuar controles relativamente 
complexos, envolvendo interpretação 
e comparação de dois ou mais tipos de 
informações: conferência de cálculos 
de licitações, apreciação em processos 
de compras, previsão orçamentária, 
controle contábil, controle de subven-
ções, controle de fundos, controles 
de férias, seguros e em préstimos e/ou 
outros tipos similares de controle;
• Redigir memorandos, cartas, relató-
rios e/ou ofícios, cotas em processos, 
termos de juntada e retirada de docu-
mentos em expedientes, etc.;
• Dar atendimento ao público, 
fornecendo informações relativamen-
te complexas: informações sobre con-
corrências, editais, processos, leis, 
decretos e/ou similares;
• Efetuar cálculos relativamen-
te complexos, utilizando-se de fórmu-
las e envolvendo dados comparativos, 
cálculos de áreas, metragens de mu-
ros e passeios, cálculos de juros de 
mora, correção monetária e/ou seme-
lhantes;
• Outras atribuições correla-
tas que lhe forem determinadas pelos 
superiores hierárquicos.

OPERADOR DE MÁQUINAS
• Executar diversas tarefas na unidade 
em que trabalha, operando retro¬es-
cavadeira, auxiliar no transporte ou 
empilhamento de terra ou materiais, 
auxiliar na construção ou reparo de 
adutoras;
• Executar diversas tarefas na unidade 
em que trabalha, operando retroesca-
vadeira;
• Operar retroescavadeira, manejando 
alavancas e acionando pedais a fim de 
efetuar escavação e remoção da terra;
• Auxiliar na construção ou reparo de 
adutoras, colocando e retirando tu-
bos das valetas;
• Efetuar remoção de terra ou outros 
materiais, empilhando-os em caminhões 
para serem transportados;
• Executar outras atribuições afins.
 
PEDREIRO
• Executar, sob supervisão direta, 
trabalhos de alvenaria, concretos, 
materiais, guiando-se por desenhos, 
esquemas e especificações, processos 
e instrumentos pertinentes ao oficio, 
muros, paredes e outras obras;
• Executar, sob supervisão, serviços de 
demolição, construção de assentamen-
to de tijolos ou blocos, colocação de 
armações, de instalação, de peças sa-
nitárias, conserto de telhado e acaba-
mento em obras;
• Executar trabalhos de concreto ar-
mado, misturando cimento, brita, areia 
e água, nas devidas proporções, fazen-
do a armação dispondo, prendendo com 
arame as barras de ferro;
• Orientar o ajudante a fazer argamassa;
• Construir alicerces para a base de pa-
redes, muros e construções similares:
• Armar e desmontar andaimes de madei-
ras ou metálicos;
• Fazer anotações de ferragens;
• Executar serviços de modelagem, uti-
lizando argamassa de cimento, areia ou 
gesso, nas formas de madeira ou ferro 
previamente o tempo necessário para 
sua fixação no solo e laterais, de acor-
do com a planta apresentada;
• Controlar com nível e prumo a obra 
que está sendo executada para corre-
ção do trabalho;
• Preparar e nivelar pisos e paredes, 
retirando com sarrafo o e massa;
• Perfurar paredes, visando à coloca-
ção de canos para água e fios elétri-
cos;
• Fazer rebocos de paredes e outros;
• Fazer serviços de acabamento em geral;
• Fazer colocação de telhas;
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• Impermeabilizar caixas d’água, pare-
des, tetos e outros;
• Ler e interpretar plantas de constru-
ção civil observando especificações;
• Participar de reuniões e grupos de 
trabalhos;
• Responsabilizar-se pelo controle e 
utilização dos equipamentos e coloca-
dos à sua disposição;
• Executar outras atribuições afins.
 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
• Ministrar aulas de educação física 
para crianças, adultos e idosos, minis-
trar treinos de modalidades espor-
tivas competitivas, desenvolver ati-
vidades recreativas e de lazer para a 
comunidade, desenvolver atividades de 
eventos do Departamento em geral;
• Elaborar, executar e avaliar aulas de 
educação físicas para crianças, adul-
tos e idosos em várias modalidades es-
portivas; de acordo com o planejamen-
to do Departamento de Esportes; 
• Treinar equipes competitivas, prepa-
rando-as para participarem dos campe-
onatos definidos pelo Departamento de 
Esportes;
• Participar na elaboração e execução 
de atividades de lazer e recreação pre-
vista no calendário do Departamento 
de Esportes;
• Disponibilidade para atividades nos 
finais de semana e feriado quando con-
vocado pela direção do Departamento 
de Esportes (HTE);
• Acompanhar as equipes nas compe-
tições em que for convocado pela Di-
reção do Departamento de Esportes 
(HTE);
• Executar serviços burocráticos 
quando solicitados pela Direção do 
Departamento de Esportes.

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I 
(ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL)
• Elaborar e executar planejamento de 
Ensino-Aprendizagem, conforme orien-
tação da legislação vigente, visando 
proporcionar o desenvolvimento inte-
gral do aluno;
• Participar da elaboração da Proposta 
Pedagógica, do Plano de Gestão e dire-
trizes educacionais da Rede Municipal 
de Ensino;
• Elaborar e cumprir plano de traba-
lho em consonância com as diretrizes 
da Rede Municipal de Ensino;
• Zelar pela aprendizagem dos alunos;
• Estabelecer estratégias de recupe-
ração para os alunos de menor rendi-
mento;
• Ministrar os dias letivos e horas-aula 
estabelecidos, além de participar inte-
gralmente dos períodos dedicados ao 
planejamento, à avaliação e ao desen-
volvimento profissional;
• Colaborar com as atividades de arti-
culação da unidade com as famílias e a 
comunidade.

PROTÉTICO
• Compreende a força de trabalho que 
executa a parte mecânica dos traba-
lhos odontológicos;
• Montar, incluir, polimerizar e execu-
tar o acabamento de dentaduras; con-
feccionar pontes fixas e móveis em mo-
delos de laboratório;
• Confeccionar próteses unitárias em 
moldes de laboratórios;
• Executar consertos de peças protéti-
cas em laboratórios;
• Confeccionar aparelhos ortodônti-
cos, ortopédicos maxilares em mode-
los de laboratórios;
• Executar outras atribuições afins.

PSICÓLOGO
• Proceder ao estudo e avaliação dos 
mecanismos de comportamento huma-
no, elaborando e aplicando técnicas 
psicológicas, como testes para a de-
terminação de características afeti-
vas, intelectuais, sensoriais ou moto-
ras e outros métodos de verificação, 
para possibilitar a orientação, seleção 
e treinamento no campo profissional e 
o diagnóstico e terapia clínica;
• Proceder à formulação de hipóteses 
e à sua comprovação experimental, ob-
servando a realidade e efetivando ex-
periências de laboratório e de outra 
natureza, para obter elementos re-
levantes ao estudo dos processos de 
crescimento, inteligência, aprendiza-
gem, personalidade e outros aspectos 
do comportamento humano e animal;
• Analisar influência dos fatores here-
ditários, ambientais e de outra espécie 
que atuam sobre o indivíduo, entrevis-
tando o paciente, consultando sua fi-
cha de atendimento, aplicando testes, 
elaborando psicodiagnóstico e outros 
métodos de verificação, para orientar-
se no diagnóstico e tratamento psico-
lógico de certos distúrbios emocionais 
e de personalidade;
• Promover a correção de distúrbios 
psíquicos, estudando características 
individuais e aplicando técnicas ade-
quadas, para restabelecer os padrões- 
normais de comportamento e relacio-
namento humano;
• Elaborar e aplicar testes, utilizando 
seu conhecimento e prático dos méto-
dos psicológicos, para determinar o 
nível de inteligência, faculdades, ap-
tidões, traços de personalidade e ou-
tras características pessoais, possí-
veis desajustamentos ao meio social ou 
de trabalho ou outros problemas de 
ordem psíquica, e recomendar a terapia 
adequada;
• Participar na elaboração de análises 
ocupacionais, observando as condições 
de trabalho e as funções e tarefas típi-
cas de cada ocupação, para identificar 
as aptidões, conhecimentos e traços 
de personalidade compatíveis com as 
exigências da ocupação e estabelecer 
um processo de seleção e orientação 
no campo profissional;
• Efetuar o recrutamento, seleção, 
treinamento, acompanhamento e ava-
liação de desempenho do pessoal e a 
orientação profissional, promovendo 
entrevistas, elaborando e aplicando 
testes, provas e outras verificações, 
a fim de fornecer dados a serem utili-
zados nos serviços de emprego, admi-
nistração de pessoal e orientação in-
dividual;
• Atuar no campo educacional, estu-
dando a importância da motivação no 

ensino e novos métodos de ensino e 
treinamento, a fim de contribuir para 
o estabelecimento de currículos esco-
lares e técnicas de ensino adequado e 
determinação de características espe-
ciais necessárias ao professor;
• Reunir informações a respeito de 
pacientes, transcrevendo os dados 
psicopatológicos obtidos em testes e 
exames, para fornecer subsídios indis-
pensáveis ao tratamento e ações ne-
cessárias;
• Diagnosticar a existência de possíveis 
problemas na área da psicomotricida-
de, disfunções cerebrais mínimas, dis-
ritmias, dislexias e outros distúrbios 
psíquicos, aplicando e interpretando 
provas e outros reativos psicológi-
cos, para aconselhar o tratamento ou 
a forma de resolver as dificuldades 
momentâneas;
• Assumir a chefia de um grupo de tra-
balho ou de uma unidade administrativa, 
sempre que isso lhe for determinado 
por superior hierárquico.

RECEPCIONISTA
• Orientar, coordenar os serviços de 
atendimento em geral, e executar ta-
refas correlatas que lhe foi confiado;
• Atender ao público em geral, identifi-
cando e averiguando suas pretensões 
para prestar-lhe informações e/ou en-
caminha-lo às pessoas ou unidades ad-
ministrativas solicitadas;
• Atender o munícipe ou visitante, iden-
tificando e averiguando suas presta-
ções, para prestar-lhe informações e 
providenciar o seu devido encaminha-
mento;
• Registrar as visitas e os telefonemas 
atendidos, anotando dados pessoais e 
comerciais do munícipe e visitante, para 
possibilitar o controle dos atendimen-
tos diários;
• Receber correspondência endereça-
da à Administração Municipal, bem como 
aos servidores, registrando em livro 
próprio para possibilitar sua correta 
distribuição;
• Executar outras tarefas correlatas 
determinadas pelo superior imediato;
• Executar tarefas de digitação e infor-
mática.

SECRETÁRIO DE ESCOLA
• O Secretário de Escola é responsável 
por toda a elaboração, programação 
de registro de dados administrativos 
do Corpo Docente, Discente e Pessoal 
Auxiliar da Escola; 
• Cabe manter atualizado as legisla-
ções básicas, assim como, toda a docu-
mentação, e registrar informatizando
-o e dar apoio a direção da Escola em 
relação à escrituração;
• Elaborar a programação das ativi-
dades da Secretaria – atendimento ao 
público, matrícula/transferência/do-
cumentação articulada às demais pro-
gramações da Escola;
• Participar da elaboração do Plano 
Escolar, calendário e montagem das 
classes;
• Atribuir e distribuir tarefas ao Auxi-
liar de Secretaria, assegurando o cum-
primento de normas e prazos;
• Elaborar e providenciar a divulgação 
de editais, comunicados, instruções re-
lativas às atividades escolares;
• Redigir correspondência oficial;
• Instruir expedientes;
• Elaborar proposta das necessidades 
do material permanente e de consumo, 
assim como controlar o devido uso;
• Elaborar Atas finais das salas e cola-
borar nos relatórios anuais da Escola;
• Conferir e assinar documentos expe-
didos pela Secretaria da Escola;
• Manter atualizado o material de in-
formática relacionado à escrituração 
escolar e projetos.

SERVENTE DE OBRAS
• Realizar tarefas manuais, geralmente 
simples, que exigem sobretudo esfor-
ço físico;
• Auxiliar no recebimento, entrega e 
contagem de materiais;
• Carregar e descarregar veículos em 
geral;
• Transportar, arrumar, elevar mer-
cadorias, materiais de construção em 
geral e outros;
• Fazer mudanças;
• Executar a abertura de valas em ge-
ral;
• Desobstruir os locais de trabalho de 
todo despejo ou transportar materiais 
para os locais de trabalho;
• Executar serviços de capina em geral;
• Quebrar pedras, derrubar constru-
ções com picaretas e martelo de alve-
naria;
• Auxiliar pedreiros, encanadores, car-
pinteiros, mecânicos, serralheiros, 
jardineiros ou outros profissionais em 
seus trabalhos;
• Misturar e estender argamassa e 
concreto;
• Limpar parques, ruas e outros logra-
douros públicos; 
• Auxiliar em serviços de abastecimento 
de veículos; 
• Auxiliar em serviços de jardinagem;
• Apreender animais soltos nas vias pú-
blicas;
• Manter limpas móveis, paredes, por-
tas, escadas, pisos;
• Arrumar banheiros e toaletes;
• Executar limpezas em prédio;
• Executar outras tarefas correlatas 
às acima descritas, a critério da Chefia 
imediata.

SUPERVISOR DE ÁREA DE CONTROLE 
DE VETORES PARA VIGILÂNCIA 
EPIDEMIOLÓGICA
• Supervisionar o trabalho de campo 
dos agentes de controle de vetores 
em armadilhas e pontos estratégicos;
• Conferir os mapas diários de traba-
lho provisionar todo material de con-
sumo e permanente necessário ao tra-
balho;
• Identificar e programar, junto com o 
coordenador, o mapeamento das áreas 
de risco para implantação de Armadi-
lhas e Pontos estratégicos,
• Realizar junto com a equipe de agen-
tes as delimitações e Aplicação de lar-
vicidas quando indicado;
• Elaborar relatórios circunstancia-
dos das atividades de acordo com o 
estabelecido pelo coordenador e man-

tê-lo informado com a periodicidade 
determinada
• Manter estreito contato com o pro-
fissional de Informação, Educação e 
Comunicação da equipe, bem como com 
o laboratorista;
• Realizar outras tarefas quando soli-
citadas pelo Coordenador.

TÉCNICO EM ENFERMAGEM
• Planejar e executar serviços de en-
fermagem, empregando processos de 
rotina e/ou específicos, para possibili-
tar a proteção e a recuperação da saú-
de individual ou coletiva;
• Executar diversas tarefas de enfer-
magem, como administração de sangue 
e plasma, controle da pressão venosa, 
monitorização e aplicação de respira-
dores artificiais, prestação de cuida-
dos de conforto, movimentação ativa 
e passiva e de higiene pessoal, aplica-
ção de diálise peritonial, gasoterapia, 
cateterismo, instilações, lavagens de 
estômago, vesicais e  outros tratamen-
tos, valendo-se dos seus conhecimen-
tos técnicos, para proporcionar maior 
grau possível de bem estar físico, men-
tal e social aos pacientes;
• Executar tarefas Complementares 
ao tratamento médico especializado, 
em casos de cateterismos cardíacos, 
transplante de órgãos, hemodiálise e 
outros, preparando o paciente, o mate-
rial e o ambiente para assegurar maior 
eficiência na realização dos exames e 
tratamentos;
• Efetuar testes de sensibilidade, apli-
cando substâncias alergênicas e fa-
zendo leitura das reações, para obter 
subsídios diagnósticos;
• Fazer curativos, imobilizações espe-
ciais e ministrar medicamentos e tra-
tamentos em situações de emergência, 
empregando técnicas usuais ou especí-
ficas, para atenuar as consequências 
dessas situações;
• Registrar as observações, tratamen-
tos executados e ocorrências veri-
ficadas em relação ao paciente, ano-
tando-as no prontuário, relatório de 
enfermagem da unidade ou relatório 
geral, para documentar a evolução 
da doença, possibilitar’ o controle da 
saúde, a orientação terapêutica e a 
pesquisa;
• Outras atribuições correlatas que 
lhe forem atribuídas pelos superiores 
hierárquicas.

TÉCNICO EM NUTRIÇÃO
• Acompanhar a elaboração e execução 
dos cardápios de alimentação do esco-
lar assim como, orientar e verificar o 
preparo “in loco”;
• Participar do planejamento da área 
de cozinhas, depósitos e refeitórios, 
orientando na racionalização de utili-
zação das dependências;
• Dimensionar, selecionar, treinar, 
capacitar pessoal para implantação e 
desenvolvimento dos programas de ali-
mentação;
• Elaborar em articulação com espe-
cialista da área de nutrição, cardápios 
balanceados e adaptados aos recur-
sos disponíveis, para os programas de 
alimentação desenvolvidos pela Prefei-
tura;
• Elaborar previsão de consumo de 
gêneros alimentícios e calculando e 
determinando as quantidades necessá-
rias, bem como os respectivos custos;
• Pesquisar o mercado fornecedor, se-
gundo critério custo-qualidade;
• Supervisionar os serviços de alimen-
tação promovidos pela Prefeitura, par-
ticularmente os da Rede Municipal de 
Ensino, visitando sistematicamente uni-
dade para o acompanhamento dos pro-
gramas e averiguação do cumprimento 
das normas estabelecidas;
• Levantar problemas concernentes à 
manutenção de equipamentos, aceitabi-
lidade dos produtos e outros, a fim de 
estudar e propor soluções para resol-
vê-los;
• Planejar e executar programas que 
visem à melhoria das condições de vida 
da comunidade de baixa renda no que 
se refere à alimentação, educação do 
consumidor;
• Avaliar os programas e estudar as re-
formulações necessárias;
• Executar outras atribuições afins.

TELEFONISTA
• Manejar uma mesa telefônica ou uma 
seção da mesma, movimentando chaves, 
interruptores e outros dispositivos, 
para estabelecer comunicações inter-
nas, locais ou interurbanas;
• Operar aparelho PDX/PABX;
• Efetuar ligações locais e interurba-
nas;
• Transferir ligações internas e exter-
nas; 
• Anotar e transmitir recados;
• Fornecer breves informações;
• Solicitar reparos telefônicos;
• Promover o controle das ligações in-
terurbanas solicitadas, relacionando 
os nomes dos servidores, departamen-
to, horário, etc;
• Não executar nenhuma ligação inter-
nacional sem determinação expressa 
do Prefeito Municipal;
• Outras atribuições correlatas que 
lhe forem determinadas pelos superio-
res hierárquicos.

TERAPEUTA OCUPACIONAL
• Compreende os cargos que se desti-
nam a se dedicar ao tratamento, e de-
senvolvimento e reabilitação de pacien-
tes portadores de deficiências físicas 
e/ou psíquicas, promovendo atividades 
para ajudá-los na sua recuperação e 
integração social;
• Preparar os programas ocupacionais 
destinados a pacientes com problemas 
psíquicos ou físicos, baseando-se nos 
casos a serem tratados, para desen-
volver e aproveitar seu interesse por 
determinados trabalhos;
• Planejar trabalhos individuais ou com 
pequenos grupos, tais como: ativida-
des plásticas, expressivas, artesanais, 
horticultura e outros, estabelecendo 
as tarefas aos pacientes de acordo 
com cada caso, para possibilitar a cura 
total ou parcial da deficiência do pa-
ciente;

• Desenvolver a capacidade e melhorar 
o estado psicológico do paciente;
• Dirigir e supervisionar as tarefas 
prescritas, para ajudar o desenvolvi-
mento dos programas e apressar a re-
abilitação;
• Realizar avaliação de casos e reava-
liação periódica;
• Prestar orientações aos pais e pro-
fessores dos pacientes;
• Realizar discussão de caso com equi-
pe interdisciplinar;
• Fazer o encaminhamento de pacientes 
para outras instituições; 
• Manter constante interação com en-
tidades afins;
• Executar outras atividades afins.

 
TOPÓGRAFO
• Efetuar levantamentos planimétricos 
e altimétricos determinando o perfil, 
a localização, as dimensões exatas e a 
configuração de terrenos, caminhos e 
estradas coletando os dados básicos 
necessários aos trabalhos de cons-
trução, exploração e elaboração de 
plantas e mapas, bem como levando 
efeito medições de obras realizadas;
• Analisar mapas, plantas, títulos de 
propriedade, registros e especifica-
ções, estudando-os e determinando 
as medições a serem efetuadas para 
preparar esquemas de levantamentos 
topográficos, planimétricos e altimé-
tricos;
• Efetuar o reconhecimento básico da 
área programada, analisando as carac-
terísticas do terreno, para decidir os 
pontos de partida, vias de melhor aces-
so e selecionar materiais e instrumen-
tos;
• Realizar levantamentos de áreas de-
marcadas, posicionando e manejando 
teodolitos, níveis, trenas, bússolas, 
telêmetros, etc., para determinar alti-
tudes, distâncias, ângulos, coordena-
das, referencias de nível e outras ca-
racterísticas da superfície terrestre, 
de áreas subterrâneas e de edifícios;
• Registrar nas cadernetas topográfi-
cas os dados obtidos, para analisá-los 
posteriormente;
• Avaliar as diferenças entre pontos, 
altitudes e distâncias, aplicando fór-
mulas, consultando tabelas, efetuan-
do cálculos baseados nos elementos 
coligidos, complementando as informa-
ções registradas e verificando a preci-
são das mesmas;
• Elaborar esboços, plantas e relató-
rios técnicos sobre os traçados a se-
rem feitos, indicando pontos e conven-
ções e desenvolve-los sob a forma de 
mapas, cartas e projetos;
• Supervisionar os trabalhos topográ-
ficos, determinando o balizamento, a 
colocação de estacas e indicando re-
ferências de nível, marcos de locação 
e demais elementos, para orientar seus 
auxiliares na execução de trabalhos;
• O Topógrafo Sênior coordenará os 
trabalhos de campo e projeto dos To-
pógrafos plenos;
• Executar outras tarefas correlatas 
às acima descritas a critério chefia ime-
diata.

ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PINDAMONHANGABA

NÍVEL FUNDAMENTAL

Empregos:AJUDANTE (OBRAS/GERAL); 
ASSISTENTE DE SERVICOS GERAIS; 
AUXILIAR DE ALMOXARIFE; AUXILIAR 
DE TOPOGRAFIA; COVEIRO; ELETRICIS-
TA; GUARDA; MECÂNICO; OPERADOR 
DE MÁQUINAS; PEDREIRO; SERVENTE 
DE OBRAS; 

LÍNGUA PORTUGUESA: Vocativo. • 
Conceituação de frase, oração e pe-
ríodo. • Período simples e período 
composto. • Orações coordenadas. • 
Oração principal e oração subordi-
nada. • Orações subordinadas e seus 
valores sintáticos: substantiva, adjeti-
va e adverbial. • Orações reduzidas. • 
Emprego dos tempos simples do modo 
indicativo: presente, pretérito (per-
feito, imperfeito, mais-que-perfeito), 
futuro (do presente e do pretérito). • 
Emprego dos tempos simples do modo 
subjuntivo: presente, pretérito imper-
feito e futuro. • Emprego do infinitivo 
pessoal e impessoal. • Emprego do ge-
rúndio e particípio. • Gêneros textuais: 
linguagem poética, narrativa realista, 
fantástica e maravilhosa, dissertação e 
narração: conceitos e diferenças. Ex-
posição e argumentação – diferenças.

MATEMÁTICA:• Potenciação e suas 
propriedades. • Conjuntos numéricos: 
naturais, inteiros e racionais. • Alguns 
elementos da teoria de conjuntos: per-
tinência, subconjunto, conjunto vazio, 
representação simbólica e em diagra-
ma. • O conjunto dos números reais. • 
Retomada do mdc por subtrações su-
cessivas. • Razão e proporção. • Regra 
de três compostas • Operações com 
radicais. • Fórmula para resolver qual-
quer tipo de equação de 2º- grau. • Fa-
miliarização com o conceito de função. 
• Noções de função. • Retomada de fra-
ções algébricas. • Cálculo do M.M.C. 
de expressões algébricas. • Explorar 
geometricamente o teorema de Pitágo-
ras • Diagonal de um quadrado, cubo e 
paralelepípedo. • Ampliação e redução 
de figuras. • Razões trigonométricas 
no triângulo retângulo: seno, cos-
seno e tangente. • Demonstrações de 
algumas propriedades dos triângulos 
eqüiláteros e isósceles. • Demonstra-
ções de algumas propriedades dos 
quadriláteros: diagonais, bissetrizes, 
ângulos internos. • Cálculo de áreas 
em polígonos regulares. • Volume de 
alguns sólidos: prisma, cilindro.

NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO:

Empregos: AGENTE COMUNITÁRIO DE 
SAÚDE;AGENTE DO CONTROLE VETOR; 
AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR; 
AUXILIAR DE CLASSE; AUXILIAR EM 
SAÚDE BUCAL; AUXILIAR DE ENFERMA-
GEM; DESENHISTA; FISCAL DE OBRAS; 
FISCAL DE POSTURAS; FISCAL SANI-

TÁRIO; MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS 
ESPECIAIS; MOTORISTA ESPECIALIZA-
DO;OFICIAL DE ADMINISTRAÇÃO; PRO-
TÉTICO; RECEPCIONISTA; SECRETÁRIO 
DE ESCOLA; SUPERVISOR DE ÁREA DE 
CONTROLE DE VETORES PARA VIGI-
LÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA; TELEFONIS-
TA; TOPÓGRAFO;TÉCNICO EM ENFER-
MAGEM; TÉCNICO EM NUTRIÇÃO

LÍNGUA PORTUGUESA: Língua como 
fato social • Ortografia e acentuação 
• Substantivo, Adjetivo, Artigo, Prono-
me, Numeral e Advérbio • Preposição e 
conjunção • Sujeito e predicado • Obje-
to direto e indireto, adjunto adverbial, 
vozes verbais e agente da voz passiva 
• Adjunto adnominal e predicativos, 
complemento nominal, aposto e voca-
tivo • Conectores e relações semânti-
cas: orações coordenadas e adverbiais 
• Orações adjetivas e subordinadas 
substantivas • Pontuação • Verbo e re-
gência • Crase • Figuras de linguagem

MATEMÁTICA: • Técnicas algébricas: 
fator comum — diferença de quadra-
dos • Porcentagem • Equação do 2º- 
grau • Conjuntos numéricos • Funções 
• Inequações do 2º- grau • Triângulo 
retângulo • Seno, cosseno e tangente 
de um arco • Funções trigonométricas 
• Números complexos • Matrizes • De-
terminantes • Logaritmo • Polinômios 
• Combinações e Probabilidade • Ângu-
los • Triângulos • Áreas • Reta e cir-
cunferência • Paralelismo e Perpendi-
cularidade • Prisma, Pirâmide, Cilindro, 
Cone e Esfera

NÍVEL SUPERIOR

Empregos: ARQUITETO; ASSISTENTE 
SOCIAL; BIOMÉDICO CITOLOGISTA; 
DENTISTA; DIRETOR DE ESCOLA; EN-
FERMEIRO; ENGENHEIRO; FISIOTERA-
PEUTA; MÉDICO AMBULATORIAL EM 
CLÍNICAS BÁSICAS E ESPECIALIDADES 
– PSIQUIATRA; MÉDICO DO PROGRAMA 
SAÚDE DA FAMÍLIA; MÉDICO DO TRABA-
LHO; MÉDICO PLANTONISTA – CLÍNICO 
GERAL; MÉDICO PLANTONISTA – PE-
DIATRA; NUTRICIONISTA; PROFESSOR 
DE EDUCAÇÃO FÍSICA; PROFESSOR DE 
EDUCAÇÃO BASICA I (FUNDAMENTAL/
INFANTIL); PSICÓLOGO; TERAPEUTA 
OCUPACIONAL

LÍNGUA PORTUGUESA: Questões que 
possibilitem avaliar a capacidade de In-
terpretação de texto, conhecimento 
da norma culta na modalidade escrita 
do idioma e aplicação da Ortografia 
oficial; Acentuação gráfica; Pontua-
ção; Classes gramaticais; Concordân-
cia verbal e nominal; Pronomes: empre-
go e colocação e Regência nominal e 
verbal. Noções da norma culta da lín-
gua portuguesa na modalidade escrita; 
Crase; Encontros vocálicos; Dígra-
fos; Adjetivo; Pontuação; Substantivo 
– gênero, número, grau; Separação de 
sílabas; Sinônimo; Antônimo; Verbos.

MATEMÁTICA: utilizar o raciocínio 
matemático para resolver situações e 
problemas que envolvam os seguintes 
conteúdos: 2.1 conjuntos numéricos 
racionais e reais - operações, proprie-
dades, problemas envolvendo as qua-
tro operações nas formas fracionária 
e decimal; números e grandezas pro-
porcionais; razão e proporção; divisão 
proporcional; regra de três simples 
e composta; porcentagem. 2.2 Expres-
sões algébricas: equações de primeiro 
e segundo graus, sistemas de equações 
lineares. 2.3 Sequências, Progressão 
aritmética e Progressão Geométrica. 
2.4 Conceito de Função: Função Poli-
nomial, Exponencial e Logarítmica. 2.5 
Geometria Plana: Polígonos regula-
res, circunferência e círculo; cálculo 
de áreas.

ATUALIDADES

PARA TODOS OS EMPREGOS DE NÍVEL 
FUNDAMENTAL, NÍVEL MÉDIO, TÉCNI-
CO E SUPERIOR.
História e geografia do Brasil, de São 
Paulo e de Pindamonhangaba. Aspec-
tos econômicos, políticos e sociais do 
mundo, do Brasil, de São Paulo e Pin-
damonhangaba. Atualidades do Brasil e 
do mundo. Esportes, turismo e lazer. 
Economia mundial, nacional, estadual e 
municipal. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 

ARQUITETO: Urbanismo - Conceitos 
gerais. Controle do uso e da ocupação 
do solo. Equipamentos e serviços ur-
banos: necessidades, adequação, tipo, 
dimensionamento e localização. Plane-
jamento ambiental, regional e urbano. 
Planos Diretores. Estudos de Impacto 
de vizinhança (EIV). Desenho Urbano. 
Conservação e Revitalização Urbana. 
Implantação e Construção de Áreas 
Urbanas e Obras Públicas. 2 - Pre-
servação do Meio Ambiente Natural e 
Construído. 3-. Paisagismo: o sítio e o 
contexto, a ocupação da paisagem, a re-
presentação, etapas de projeto, tipos 
de plantas e elementos de paisagismo, 
materiais e técnicas. 4 - Metodologia 
e Desenvolvimento de Projetos de Ar-
quitetura: elaboração de programa; 
estudos preliminares; anteprojeto; 
projeto básico; projeto legal; proje-
to executivo; detalhamento; memorial 
descritivo; especificação de materiais 
e serviços. Projeto de Reforma e suas 
convenções. Desenho Arquitetônico. 
5 - Projeto e Adequação dos Espaços 
Visando a Utilização pelo Deficiente 
Físico – NBR 9050 e Decreto 5.296 de 
02/12/2004. 6- Conforto Ambiental: 
iluminação, ventilação, insolação, 
acústica. 7- Topografia. 8- Materiais e 
Técnicas de Construção. 9- Noções de 
Estruturas (concreto armado, aço e 
madeira). 10- Instalações Prediais: elé-
trica, hidráulica sanitária. 11- Sistemas 
de Prevenção e Combate a Incêndios em 
Edificações. 12 - Orçamento de Obras: 
Estimativo e detalhado (levantamento 
de quantitativos, planilhas, composi-
ções de custos), cronograma físico-
financeiro. 13 - Licitações e Contratos 
Administrativos (Lei Federal 8.666/93 e 
suas atualizações). 14 - Patologia das 
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Edificações 15 - Fiscalização de Obras, 
Inspeção e Manutenção predial. 16 -Ge-
renciamento e Qualidade na Constru-
ção. Lei Orgânica do Município

BIBLIOGRAFIA ARQUITETO: AMBRO-
ZEWICS, Paulo Henrique Laporte. 
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS – DO INÍ-
CIO AO FIM DA OBRA. São Paulo: Ed. 
PINI. 1ª Edição. 2015. ABBUD,Benedito. 
CRIANDO PAISAGENS-GUIA DE TRA-
BALHO EM ARQUITETURA PAISAGÍSTI-
CA. 2ª ed. São Paulo: Ed. SENAC. 2006. 
Barbosa, Rildo Pereira. AVALIAÇÃO 
DE RISCO E IMPACTO AMBIENTAL 1ª 
Edição.São Paulo: Éditora Érica, 2014. 
BOTELHO, Manoel Henrique Campos. 
ÁGUAS DE CHUVA - ENGENHARIA DAS 
ÁGUAS PLUVIAIS NA CIDADE. 3ª Edição 
revista e ampliada. 2ª Reimpressão. São 
Paulo: Editora Edgard Blücher. 2014. 
Lei Federal 8666/93 de 21/06/93 e suas 
atualizações. BURIN, Eduardo M, Et 
all. VISTORIAS NA CONSTRUÇÃO CIVIL 
– CONCEITOS E MÉTODOS. 1ª edição. 
São Paulo: Ed. PINI. Ago/2009. DAIBERT, 
João Dalton, TOPOGRAFIA – Técni-
cas e Práticas de Campo 2ª Edição. 2ª 
Reimpressão. São Paulo: Éditora Érica, 
2015. FARRELLY,Lorraine. Fundamen-
tos de Arquitetura. Tradução: Alexan-
dre Salvaterra. 1ª ed. Porto Alegre: 
Editora Bookman, 2010. FERREIRA, 
Antonio Domingues Dias. HABITAÇÃO 
AUTOSSUFICIENTE – Interligação e In-
tegração de Sistemas Alternativos. 1ª 
ed. Rio de Janeiro: Editora Interciên-
cia, 2014. GOLDEMBERG, José. O Desa-
fio da Sustentabilidade na Construção 
Civil. 1ª Edição. 2ª Reimpressão.São 
Paulo: Editora Edgard Blucher, 2014. 
GOMIDE, Tito, Lívio, Ferreira, NETO, 
Jerônimo Cabral P. Fagundes e GULLO, 
Marco Antônio. NORMAS TÉCNICAS 
PARA ENGENHARIA DIAGNÓSTICA EM 
EDIFICAÇÕES. São Paulo: Editora PINI, 
2009. 1ª Edição- novembro 2009. ______. 
ENGENHARIA DIAGNÓSTICA EM EDIFI-
CAÇÕES. São Paulo:Editora PINI, 2009. 
1ª Edição- maio 2009. GUEDES, Milber 
Fernandes, Caderno de Encargos. 4ª 
ed.rev., ampl. e atualizada São Paulo: 
PINI. 2004. JUNIOR, Roberto de Carva-
lho. Instalações Hidráulicas e o Pro-
jeto de Arquitetura. 1ª ed. São Paulo: 
Editora Edgard Blucher Ltda. 2007. -----
------. Instalações Elétricas e o Projeto 
de Arquitetura. 1ª ed. São Paulo: Edito-
ra Edgard Blucher Ltda. 2009. KEELER, 
Marian e BURKE Bill FUNDAMENTOS 
DE PROJETO DE EDIFICAÇÕES SUS-
TENTÁVEIS, Tradução: Alexandre Sal-
vaterra. 1ª ed. Porto Alegre: Editora 
Bookman, 2010. MATTOS, Aldo Dórea. 
Planejamento e Controle de Obras. 
1ª ed. São Paulo: PINI. 2010. MASCA-
RÓ, Juan Luis. SUSTENTABILIDADE EM 
URBANIZAÇÕES DE PEQUENO PORTE. 
1ª ed. Porto Alegre: Masquatro Edito-
ra.2010. NETO MARQUES,José da Cos-
ta. GESTÃO DOS RESÍDUOS DE CONS-
TRUÇÃO E DEMOLIÇÃO NO BRASIL 1ª 
Edição.São Paulo: RiMa Editora, 2005. 
NORMAS DA ABNT EM VIGOR. PINHEI-
RO, Antonio Carlos da Fonseca Bra-
gança e CRIVELARO, Marcos, CONFOR-
TO AMBIENTAL 1ª Edição.São Paulo: 
Éditora Érica, 2014. _______. LEGISLA-
ÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 1ª 
Edição.São Paulo: Éditora Érica, 2014. 
PINHEIRO, Ana Lucia da Fonseca Bra-
gança. CRIVELARO, Marcos. PINHEIRO, 
Antonio Carlos da Fonseca Bragança 
TECNOLOGIAS SUSTENTÁVEIS – Im-
pactos Ambientais Urbanos, Medidas de 
Prevenção e Controle. 1ª Edição.São 
Paulo: Éditora Érica, 2014. REBELLO, 
Yopanan C. P. ESTRUTURAS DE AÇO 
CONCRETO E MADEIRA _ Atendimento 
da Expectativa Dimensional. São Pau-
lo: Zigurate Editora, 4ª ed. - Maio/2010. 
SALGADO, Julio Cesar Pereira. TÉCNI-
CAS E PRÁTICAS CONSTRUTIUVAS – da 
Implantação ao Acabamento. 1ª Edição.
São Paulo: Éditora Érica, 2014. ______. 
ESTRUTURAS NA CONSTRUÇÃO CIVIL. 
1ª Edição.São Paulo: Éditora Érica, 
2014. SANTOS, Paloma Ribeiro Cuba 
dos e DAIBERT, João Dalton, ANÁLISE 
DOS SOLOS 1ª Edição. 2ª Reimpressão 
São Paulo: Éditora Érica, 2014. SILVA, 
Mozart Bezerra da. Manual de BDI. Rio 
de Janeiro: Editora Edgard Blucher. 
1ª Edição. São Paulo: 2006. 1ª Reim-
pressão 2007. SIRVINSKAS, Luis Paulo. 
Manual de Direito Ambiental. 7ª ed.re-
v.,atual. E ampl.- São Paulo: Saraiva. 
2009. TCPO - Tabelas de Composição 
de Preços para Orçamentos. 13ª ed ,. 
São Paulo: PINI. 2008. TISAKA,Maçahi-
co l. Orçamento na Construção Civil 
– Consultoria, Projeto e Execução. 1ª 
ed. São Paulo: PINI. 2006. WATERMAN,-
Tim. FUNDAMENTOS DE PAISAGISMO. 
Tradução: Alexandre Salvaterra. 1ª ed. 
Porto Alegre: Editora Bookman, 2010. 
YAZIGI, Walid. A Técnica de Edificar. 9ª 
ed. Revista e Atualizada São Paulo: PINI. 
2008.

ASSISTENTE SOCIAL: O Serviço Social 
na contemporaneidade. 2. O trabalho 
do assistente social na Educação. 3. 
Serviço Social e Educação 4. Serviço 
Social e formação profissional. 5. As-
sistência estudantil. 6. Questão Social 
e suas manifestações na contempora-
neidade. 7. Instrumentalidade do Ser-
viço Social: estudo de caso, técnicas 
de entrevista, elaboração de relató-
rio, laudos e pareceres. 8. Estatuto 
da Criança e do adolescente (Lei n.º 
8.069/90). 9. Código de Ética do Assis-
tente Social. 10. Lei que regulamenta a 
profissão do Assistente Social (Lei Fe-
deral N.º 8.662/93). 11. Constituição Fe-
deral da República Federativa do Brasil 
de 1988. 12. Lei Orgânica da Assistência 
Social – LOAS- Lei Federal nº 8.742, de 
7 de dezembro de 1993. Dispõe sobre a 
organização da Assistência Social. 13. 
Sistema Único de Assistência Social. 
Política Nacional de Assistência So-
cial – PNAS. Norma Operacional Bási-
ca – NOB/SUAS/ 2005. 14. Lei Federal nº. 
8069, de 13 de junho de 1990. Estatuto 
da Criança e do Adolescente. 15. Lei 
Federal n° 9394/96 – Lei de Diretrizes 
e bases da Educação Nacional. 16. De-
creto nº 7.234, de 19 de julho de 2010. 
Lei Orgânica do Município

BIBLIOGRAFIA ASSISTENTE SOCIAL:  
1. BARROCO, M. L. S. Ética e Serviço 
Social: fundamentos ontológicos. 

São Paulo: Cortez, 2003. 2. BRASIL. Lei 
8.069, de 13 de julho de 1990. Estatu-
to da Criança e do Adolescente. Dis-
ponível em: . Acesso em: 26 set. 2016. 
3. ________. Lei 8.662, de 07 de junho 
de 1993. Dispõe sobre a profissão de 
Assistente Social e dá outras provi-
dências. Disponível em: . Acesso em: 26 
set. 2016. 4. ________. Lei 8.742, de 07 
de dezembro de 1993. Dispõe sobre a 
organização da Assistência Social e dá 
outras providências. Disponível em: . 
Acesso em: 26 set. 2016. 5. ________.Lei 
9.394, de 20 de dezembro de 1996. Es-
tabelece as diretrizes e bases da edu-
cação nacional. Disponível em: . Aces-
so em: 26 set. 2016. 6. CFESS. Código 
de Ética Profissional do/a Assistente 
Social. 10 ed. revisado e atualizado. 
Brasília: CFESS, 2011. Disponivel em: 
. Acesso em: 26 set. 2016. 7. ________. 
GT de Educação. Subsídios para a Atu-
ação de Assistentes Sociais na Política 
de Educação. Brasília. 2012. Disponível 
em: . Acesso em: 26 set. 2016. 8. CFESS/
ABEPSS. Serviço Social: direitos so-
ciais e competências profissionais. 
Brasília: 2009 (Coletânea do Curso de 
Especialização lato sensu em Serviço 
Social: direitos sociais e competências 
profissionais), v. 1. Unidades IV e V. 9. 
DENTZ, M.V e SILVA, R. R. D. Dimensões 
históricas das relações entre educa-
ção e Serviço Social: elementos para 
uma revisão crítica. Serviço Social & 
Sociedade, n.121, Jan./Mar. 2015. Dispo-
nível em: . Acesso em: 26 set. 2016. 10. 
DESSEN, M. A. e POLONIA, A. C. A família 
e a escola como contextos de desen-
volvimento humano. Paidéia (Ribeirão 
Preto), Abr 2007, vol.17, no.36, p.21-32. 
ISSN 0103-863X. Disponível em: . Acesso 
em: 26 set. 2016. 11. IAMAMOTO, Maril-
da Villela. O Serviço Social na Con-
temporaneidade: trabalho e formação 
profissional. 6.ed. São Paulo, Cortez, 
2003. 12. MACHADO, A. M. B. Serviço So-
cial e educação popular: diálogos pos-
síveis a partir de uma perspectiva críti-
ca. Serviço Social & Sociedade, n.109, 
Jan./Mar. 2012. Disponível em:. Acesso 
em: 26 set. 2016. 13. MARTINS, E. B. C. 
Implicações da ética profissional do as-
sistente social no espaço educacional. 
Textos & Contextos (Porto Alegre), v. 
10, n. 1, p. 44 - 55, jan./jul. 2011. Dispo-
nível em: . Acesso em: 26 set. 2016. 14. 
MÉSZÁROS, I. A Educação para além do 
capital. São Paulo: Boitempo Editorial, 
2008. 15. MIOTO, R. C. T e NOGUEIRA, V. 
M. R. Política Social e Serviço Social: 
os desafios da intervenção profissio-
nal. Rev. Katálysis vol.16 no.spe Flo-
rianópolis 2013. Disponível em: . Acesso 
em: 26 set. 2016.

BIOMÉDICO CITOLOGISTA: Membrana 
plasmática: estrutura e função; Orga-
nelas: estrutura e função; Parede ce-
lular: características e modificações; 
Divisão Celular: mitose e meiose; Mi-
croscopia óptica; Células procarióti-
cas e eucarióticas. Histologia: Tecidos 
animais e vegetais: tipos, caracterís-
ticas e funções; Técnicas de fixação, 
inclusão e coloração de materiais 
biológicos. Preparação de reagentes 
laboratoriais: Soluções laboratoriais; 
Crescimento microbiano e meios de 
cultura; Conservação de amostras; 
Análises microbiológicas; Análises pa-
rasitológicas. Biossegurança em labo-
ratórios: Boas Práticas Laboratoriais 
(BPL); Biossegurança em laboratórios; 
Equipamentos de proteção individual 
(EPI) e coletiva (EPC); Classes de ris-
co e níveis de biossegurança; Geren-
ciamento de Riscos e Descartes de 
Produtos Biológicos; Regulamento de 
utilização do laboratório de ciências 
da natureza. Procedimentos de cole-
ta, manutenção de amostras e cole-
ções biológicas de animais e plantas. 
Lei Orgânica do Município. Lei do SUS n 
8080/90 e 8142/90

BIBLIOGRAFIA BIOMÉDICO CITOLOGIS-
TA: ABNT NBR 7500: Identificação para 
o transporte terrestre, manuseio, mo-
vimentação e armazenamento de produ-
tos.
ABNT NBR nº 12.808/2016: Resíduos de 
serviços de saúde.
ALBERTS, B.; et al. Fundamentos da 
biologia celular. 3ª ed. Porto Alegre: 
Artmed, 2011. (capítulo 1).
CAPUTO, L. F. G.; GITIRANA, L. B.; MAN-
SO, P. P. A. Técnicas Histológicas. In:-
Conceitos e métodos para a formação 
de profissionais em laboratórios de 
saúde. Orgs. MOLINARO, E. M.; CAPU-
TO, L. F. G.; AMENDOEIRA, M. R. R. Volu-
me 2. Rio de Janeiro: EPSJV; IOC, Pp. 89 
- 188. 2010. Disponível em: http://www.
fiocruz.br/ioc/media/vol_2[1].pdf
Classificação de risco dos agentes 
biológicos / Ministério da Saúde, Se-
cretaria de Ciência, Tecnologia e In-
sumos Estratégicos, Departamento 
do Complexo Industrial e Inovação em 
Saúde. – 2. ed. – Brasília: Editora do Mi-
nistério da Saúde, 2010.
DIAS, Silvio Luis Pereira et al. Química 
Analítica: Teoria e Prática Essenciais. 
Bookman Editora, 2016. (capítulo 6).
Diretrizes gerais para o trabalho em 
contenção com agentes biológicos / 
Ministério da Saúde. Secretaria de Ci-
ência, Tecnologia e Insumos Estratégi-
cos. – 3. ed. – Brasília : Ministério da 
Saúde, 2010.
HIRATA, M. H.; FILHO, J. M.; HIRATA, R. 
D. C. Manual de biossegurança. 3ª ed. 
Manole, 2017.
LOPES, S.; ROSSO, S. Bio, volumes 1, 2 
e 3. 3ª ed. São Paulo: Saraiva. 2014. 
Manual de métodos de análise micro-
biológica de alimentos e água / Silva, N.; 
et al. 5a ed. – São Paulo: Blucher, 2017.
Manual de procedimentos para herbá-
rios [recurso eletrônico] / organiza-
doras: Ariane Luna Peixoto e Leonor 
Costa Maia; [escritos]: Pedro da Costa 
Gadelha Neto... [et al.] – Recife: Ed. Uni-
versitária da UFPE, 2013. Disponível em: 
http://inct.florabrasil.net/wp-content/
uploads/2013/11/Manual_Herbario.pdf.
Molinaro, Etelcia Moraes. Conceitos e 
métodos para a formação de profissio-
nais em laboratórios de saúde: volume 
2 / Organização de Etelcia Moraes Mo-
linaro, Luzia Fátima Gonçalves Caputo 
e Maria Regina Reis Amendoeira. - Rio 
de Janeiro: EPSJV; IOC, 2010. (capitulo 
2 e 3). Disponível em: http://www.fio-

cruz.br/ioc/media/vol_2[1].pdf
NEVES, D. P. Parasitologia Humana. 13ª 
ed. São Paulo: Atheneu, 2016. (capítu-
los 55, 56, 57, 58).
PAPAVERO, NELSON. Fundamentos prá-
ticos de taxonomia zoológica. 2a ed. 
Editora Unesp, 1994. (capítulos 1 e 8).
REECE, J. B. et al. Biologia de Cam-
pbell. 10. ed. Porto Alegre: Artmed, 
2015. (capítulo 6, 7, 12 e 13).
Regulamento de utilização do labora-
tório de ciências da natureza, dispo-
nível em: https://expansao.ifrs.edu.br/
site/conteudo.php?cat=122&sub=2264
RESOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de 
dezembro de 1997.
RESOLUÇÃO CONAMA nº 358, de 29 de 
abril de 2005.
REY, L. Parasitologia: parasitos e do-
enças parasitarias do homem nos tró-
picos ocidentais. 4ª ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2008. (capítulo 64).
TORTORA, G. J.; FUNKE, B. R.; CASE, C. 
L. Microbiologia. 10ª ed. Porto Alegre: 
Artmed, 2012. (capítulo 6).

DENTISTA: 1 Restaurações dentárias 
com materiais restauradores diretos. 
2 Diagnóstico e tratamento da cárie 
dentária. 3 Diagnóstico e tratamento 
da doença periodental. 4 Diagnóstico e 
tratamento de lesões bucais. 5 Exame 
clínico e radiográfico. 6 Educação em 
saúde bucal. 7 Terapêutica medicamen-
tosa em odontologia. 8 Planejamento 
em odontologia. 9 Urgências e emer-
gências em odontologia. 10 Reabilita-
ção protéica. 11 Preparo químico-mecâ-
nico dos canais radiculares, medicação 
intra-canal e técnica obturadora. 12 
Manutenção periódica preventiva em 
odontologia. Lei Orgânica do Municí-
pio. Lei do SUS n 8080/90 e 8142/90.

BIBLIOGRAFIA DENTISTA: MASSARA, 
Maria de Lourdes de Andrade.; RÉDUA, 
Paulo César Barbosa. Manual de refe-
rência para procedimentos clínicos em 
odontopediatria. São Paulo: Santos, 
2010, 272p. – Capitulo 25 (pag. 255-260) 
• COHEN, Stephen; HARGREAVES, Ken-
neth M. Caminhos da polpa. 9. ed. Rio de 
Janeiro: Mosby, Elsevier, 2007. 1079p. • 
COSTA, Sérgio Carvalho.; RODRIGUEZ 
LÓPEZ, Julio Cesar Rebollal; BRAZ, 
Denise Boaventura Ude. Descompli-
cando a prótese total: perguntas e 
respostas. Nova Odessa, SP: Napoleão, 
2012. 354p. • PEGORARO, Luiz Fernan-
do. Prótese fixa. São Paulo: EAP-APCD: 
Artes Medicas, 1998. xvi, 313p. (Serie 
EAP-APCD; v.7) • ANDRADE, Eduardo 
Dias de; RANALI, José. Emergências 
médicas em odontologia: medidas pre-
ventivas, protocolos de pronto aten-
dimento, equipamento de emergência. 
2. ed. São Paulo: Artes Médicas, 2004. 
164p. • MALAMED, Stanley F. Manual de 
anestesia local. 5.ed. Rio de Janeiro : 
Elsevier, 2005. 398 p. • MEZZOMO, Elio; 
CHIAPINOTTO, Geraldo Augusto. Rea-
bilitação oral: para o clinico. 3. ed. São 
Paulo: Santos, 1997. 561p. • ANDRADE, 
Eduardo Dias de. Terapêutica medica-
mentosa em Odontologia: procedimen-
tos clínicos e uso de medicamentos nas 
principais situações da prática odonto-
lógica. 2. ed. São Paulo: Artes Médicas, 
2006. 216p. • PINTO, Vitor Gomes. Saúde 
bucal coletiva. 5.ed. São Paulo: San-
tos, 2008. xxi, 635p. • FEJERSKOV, Ole.; 
KIDD, Edwina.; NYVAD, Bente; BAELUM, 
Vibeke. Cárie dentária: a doença e seu 
tratamento clínico . 2.ed. São Paulo, 
SP: Santos, 2011. xxiii, 615p. • LINDHE, 
Jan; LANG, Niklaus Peter; KARRING, 
Thorkild. Tratado de periodontia clí-
nica e implantologia oral. 5.ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2010. • 
REGEZI, Joseph A.; SCIUBBA, James J.; 
JORDAN, Richard C. K. Patologia oral: 
Correlações clinicopatológicas. 6.ed. 
Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. xiii, 407p. 
• GIBILISCO, Joseph A.; BEVILACQUA, 
Sylvio (trad.) Diagnostico radiográfi-
co bucal de Stafne. 5.ed. Rio de Janei-
ro: Interamericana 1986. 493p • REGEZI, 
Joseph A.; SCIUBBA, James J.; JORDAN, 
Richard C. K. Patologia oral: Correla-
ções clinicopatológicas. 6.ed. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2012. xiii, 407p. • LIN-
DHE, Jan; LANG, Niklaus Peter; KAR-
RING, Thorkild. Tratado de periodontia 
clínica e implantologia oral. 5.ed. Rio 
de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010. 
11 • EJERSKOV, Ole.; KIDD, Edwina.; 
NYVAD, Bente; BAELUM, Vibeke. Cárie 
dentária: a doença e seu tratamento 
clínico . 2.ed. São Paulo, SP: Santos, 
2011, 615p. • BARATIERI, Luiz Narciso. 
Odontologia restauradora: funda-
mentos & técnicas. São Paulo: Santos, 
2010. 2v. • MONDELLI, José; FURUSE, 
Adilson Yoshio; ISHIKIRIAMA, Aquira; 
NAKAMURA, Alexandre Yudy. Estética 
e cosmética em clínica integrada res-
tauradora. São Paulo: Quintessence, 
2003, reimp. 2006, 546p.

DIRETOR DE ESCOLA e PROFESSOR DE 
EDUCAÇÃO BÁSICA I (FUNDAMENTAL/
INFANTIL): A construção de políticas, 
que respondam ás necessidades e es-
pecificidades de cada uma das unidades 
escolares no que diz respeito ás condi-
ções físicas e materiais, para o acesso 
e permanência, passa pelas questões 
orçamentárias. Nesse sentido, vamos 
ampliar a colaboração dos Conselhos 
Municipais de Educação, do FUNDEB e 
de alimentação escolar para planejar 
e acompanhar a execução do orçamen-
to da Educação, ampliando a discussão 
sobre a destinação dos 25% de recur-
sos financeiros, constitucionalmente 
vinculados a educação, também nas 
unidades escolares, por meio de um 
processo vivo e participativo, como en-
volvimento dos conselhos escolares 
e da comunidade, dando os primeiros 
passos para o processo de orçamento 
participativo na educação. Articular 
os serviços prestados pela Prefeitu-
ra Municipal, garantindo um processo 
permanente de educação na cidade, 
discutindo os problemas, coletando e 
apresentando soluções coletivas, em 
que todas e todos se sintam participes 
das mudanças na cidade. Debater, ur-
gentemente, acerca do pacto federa-
tivo, traduzido nos Planos Municipais, 
Estadual e Federal de Educação. Nesse 
sentido, realizar a Conferencia Muni-
cipal Popular da Educação, visando a 
avaliação das metas do PNE, bem como 

participar das conferencias Estadual e 
Nacional da Educação. Criar o Sistema 
de Educação, visando maior autonomia 
da rede e das escolas municipais. Rea-
lizar o Congresso Municipal de Edu-
cação, como estrutura de formação 
e aperfeiçoamento da política pública, 
com a socialização do trabalho desen-
volvido pelas escolas como forma de 
processo, constante e sistemático, de 
avaliação das melhorias necessárias à 
educação de qualidade do município. Lei 
Orgânica do Município. Lei Municipal da 
Educação n 5786/2015.

BIBLIOGRAFIA DIRETOR DE ESCOLA e 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA 
I (FUNDAMENTAL/INFANTIL): FREIRE, 
Paulo;Ação cultural para a liberdade. 
6 Ed Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1982. 
FREIRE, Paulo; Pedagogia da esperan-
ça: um reencontro com a pedagogia do 
oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 
1992. FREIRE, Paulo;A sombra desta 
mangueira. São Paulo Olho d’água, 
1995. FREIRE, Paulo;A educação na ci-
dade. São Paulo, Cortez 1999. FREIRE, 
Paulo;Educação e atualidade brasilei-
ra. São Paulo Cortez 2002. FREIRE, 
Paulo;Pedagogia da autonomia. Rio de 
Janeiro: Paz e Terra, 2013. FREIRE, 
Paulo;Pedagogia da indignação, cartas 
pedagógicas e outros escritos. São 
Paulo: Paz e Terra, 2014. FREIRE, Pau-
lo;Educação e Política. São Paulo: Paz 
e Terra, 2015. FREIRE, Paulo; FAUN-
DEZ, Antonio; Por uma pedagogia da 
pergunta. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 
1985. FREIRE, Paulo; SHOR, Ira; Medo 
e ousadia – O cotidiano do Professor. 
Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1986.  

ENFERMEIRO: Sistematização da As-
sistência de Enfermagem. Enfermagem 
médico-cirúrgico. Fundamentos de en-
fermagem. Assistência de enfermagem 
voltada para a criança, mulher, ado-
lescente e do paciente adulto e idoso. 
Sinais, sintomas e estágios das doenças 
e Política de Saúde. Legislação refe-
rente ao exercício da Enfermagem. Lei 
Orgânica do Município. Lei do SUS n 
8080/90 e 8142/90

BIBLIOGRAFIA ENFERMEIRO: BRASIL. 
Portaria nº874 de 16 de maio de 2013. 
Institui a Política Nacional para a Pre-
venção e Controle do Câncer na Rede 
de Atenção à Saúde das Pessoas com 
Doenças Crônicas no âmbito do Siste-
ma Único de Saúde(SUS)-Seção III Dos 
Princípios e Diretrizes Relacionados à 
Prevenção do Câncer Art. 8º. BRASIL. 
Ministério da Saúde. Secretaria de Vi-
gilância em Saúde. Departamento de 
Análise de Situação de Saúde. Plano 
de ações estratégicas para o enfrenta-
mento das doenças crônicas não trans-
missíveis(DCNT) no Brasil.2011-2022. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Secreta-
ria de atenção à saúde. Departamento 
de ações programáticas estratégicas.
Política nacional de atenção integral 
à saúde do homem. Brasília, DF, 2008. 3 
BRASIL. Ministério da Saúde. Secreta-
ria de Atenção à Saúde. Departamento 
de Ações Programáticas Estratégicas 
Prevenção e tratamento dos agravos 
resultantes da violência sexual contra 
mulheres e adolescentes: norma téc-
nica / Ministério da Saúde. Secretaria 
de Atenção à Saúde. Departamento de 
Ações Programáticas Estratégicas. 
–3.ed.atual.eampl.,1.reimpr.–Brasília,-
MinistériodaSaúde,2012.(p.38) BRASIL, 
Ministério da Saúde. Secretaria de Po-
líticas de Saúde. Área Técnica de Saúde 
da Mulher. Assistência em Planejamen-
to Familiar: Manual Técnico/Secretaria 
de Políticas de Saúde, Área Técnica. de 
Saúde da Mulher,2002. BRASIL. Ministé-
rio da Saúde. Secretaria de Políticas 
da Saúde. Área Técnica de Saúde da 
Mulher. Manual Parto, Aborto e Puer-
pério: assistência humanizada à mulher. 
Brasília (DF): Ministério da Saúde, 2000. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Secreta-
ria de Atenção à Saúde. Departamento 
de Atenção Básica. Rastreamento / Mi-
nistério da Saúde, Secretaria de Aten-
ção à Saúde, Departamento de Atenção 
Básica. –Brasília Ministério da Saúde, 
2010. HOCKENBERRY, M. J. Wong. En-
fermagem Pediátrica - Elementos es-
senciais à intervenção efetiva. 7ed. Rio 
de Janeiro: Guanabara Koogan.2006. 
INSTITUTONACIONALDECÂNCER. Dire-
trizes brasileiras para o rastreamento 
do câncer do colo do útero / Coorde-
nação Geral de Ações Estratégicas. 
Divisão de Apoio à Rede de Atenção 
Oncológica –Rio de Janeiro:INCA,2011. 
LASELVA, C.R., MOURAJR, D.F. Terapia 
Intensiva Enfermagem. Rio de Janei-
ro: Ed. Atheneu, 2006. PAPALEO NET-
TO, M. Tratado de Gerontologia. 2 ed. 
São Paulo: Atheneu, 2ªedição, 2007. 
SMELTZER, S.C, BARE, B.G. Brunner&-
suddarth: Tratado de Enfermagem Mé-
dicoCirúrgica. 12ª ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara-Koogan, 2011. WOODS, S.L. 
FROELICHER, E.S.S. MOTZER, S.U. En-
fermagem em cardiologia. Iode Janeiro: 
Ed. Manole, 2008.

ENGENHEIRO: Estruturas: resolução 
de estruturas isostáticas e hiperes-
táticas (reações de apoio, esforços, 
linhas de estado e de influência); di-
mensionamento e verificação de esta-
bilidade de peças de madeira, metálicas 
e de concreto armado e protendido; 
resistência dos materiais. Geologia 
aplicada à Engenharia Civil, Funda-
ções e Obras de Terra: propriedades 
e classificação dos solos, movimentos 
de água no solo, distribuição de pres-
sões no solo, empuxos de terra, explo-
ração do subsolo, sondagem; barra-
gens de terra; fundações superficiais 
e profundas (estudos de viabilidade e 
dimensionamento). Hidráulica, Hidrolo-
gia e Saneamento Básico: escoamento 
em condutos forçados e com super-
fície livre (canais), ciclo hidrológico, 
recursos hídricos superficiais e sub-
terrâneos, hidrogramas, vazões de 
enchente, dimensionamento de obras 
de drenagem rodoviária, sistemas de 
drenagem pluvial. Materiais de Cons-
trução, Tecnologia das Construções 
e Planejamento e Controle de Obras. 
Segurança e Manutenção de Edifica-
ções. Engenharia Legal. Conservação 
de Energia. Noções de Segurança do 

Trabalho. Legislação Ambiental apli-
cada a Engenharia. Normas Técnicas, 
fases do projeto, escolha do traçado, 
projeto geométrico, topografia, desa-
propriação, terraplanagem, drenagem, 
obras complementares, sinalização e 
segurança viária. Pavimentação: Ter-
minologia dos pavimentos: definições, 
conceitos, objetivos, classificação dos 
pavimentos, estrutura dos pavimentos 
rígidos e flexíveis; Dimensionamento 
de pavimento flexível: índice, suporte, 
número equivalente do eixo padrão (N), 
métodos utilizados; Drenagem dos re-
vestimentos dos pavimentos; Análise de 
estruturas: Ensaios de estruturas ou 
elementos estruturais sob carrega-
mentos estáticos e dinâmicos. Ensaios 
de vigas, pilares e placas de concre-
to armado, aço e madeira. Análise do 
comportamento de vigas à flexão e ao 
cisalhamento. Verificação de pilares 
à compressão concêntrica e excêntri-
ca. Análise de placas à flexão. Experi-
mental: Ensaios de modelos reduzidos 
de treliças planas e espaciais, vigas, 
pilares e placas de concreto armado, 
aço e madeira sob carregamentos es-
táticos e dinâmicos; Noções básicas de 
GIS; Vistoria e emissão de parecer. Lei 
Orgânica do Município

BIBLIOGRAFIA ENGENHEIRO: ALFRE-
DINI, Paolo. Obras e Gestão de Portos 
e Costas. São Paulo, Editora Edgard 
Blücher, 2005. ANA - Agência Nacional 
de Águas. Introdução ao Gerenciamen-
to de Recursos Hídricos. 3 ed. Brasília, 
2002. ANA. Plano Nacional de Recursos 
Hídricos. Volumes 1 a 4 / Ministério do 
Meio Ambiente, Secretaria de Recur-
sos Hídricos. MMA, 2006. ANA - Agên-
cia Nacional de Águas. Conservação 
e Reuso da água em edificações. 152p. 
2005. AÇOMINAS. Galpões em Estrutu-
ras Metálicas. SIDEBRAS, 1980. ALVES, 
José Dafico. Manual de Tecnologia do 
Concreto. Editora Nobel, 1978. AZE-
REDO, Hélio Alves. O Edifício até sua 
cobertura. Editora Edgard Blücher 
Ltda, 1981. AZEVEDO NETTO, J. M. e 
outros. Manual de Hidráulica. 8 ed., 3 
reimpressão. São Paulo, Editora Ed-
gard Blücher, 2003. BRAILLE, P. Mar-
cio e outros. Manual de Tratamento de 
Águas Residuais Industriais. São Paulo, 
CETESB, 1990. BRASIL, H. Vinagre. Má-
quinas de Levantamento. Rio de Janei-
ro, Editora Guanabara, 1992. BRUUN, 
Per. Port Engineering. 5 ed. Gulf Pu-
blishing Company, Huston, London, 
Paris e Tokio, 1991. CAPUTO, Homero 
Pinto. Mecânica dos solos e suas apli-
cações. Vols. I a IV. Livros Técnicos e 
Científicos Editora S/A, 1977. CAPUTO, 
H. Pinto. Mecânica dos Solos. V. 1 e V. 
2. Rio de Janeiro, LTC, 2001. CARDÃO, 
Celso. Técnica da Construção. Editora 
Engenharia e Arquitetura, 1976. CAR-
VALHO, Manoel Pacheco de. Curso de 
Estradas. Editora Científica S/A., 1972. 
Pinto, Luiz Edmundo Kruschemsky. Cur-
so de topografia. Salvador, BA. Centro 
Editorial e Didático da UFBA, 1988. 339 
p. CHAVES, Rego. Terraplanagem Me-
canizada. Rio de Janeiro, Editora LTC, 
1999. CONAMA. Conselho Nacional do 
Meio Ambiente. Legislação Básica do 
CONAMA. Brasília, SEMA, 1988b. CRE-
DER, Hélio. Instalações Elétricas. Li-
vros Técnicos e Científicos Editora 
S/A, 1982. CREDER, Hélio. Instalações 
Hidráulicas e Sanitárias. Livros Téc-
nicos e Científicos Editora S/A, 1974. 
CREDER, Hélio. Instalações Hidráuli-
cas. 10 ed. Rio de Janeiro, Editora LTC, 
2001. DNER. Manual de Hidrologia Bá-
sica para Estruturas de Drenagem do 
D.N.E.R. Governo Federal, Brasília, 
1990. FOX & MCDONALD, Robert W. & 
ALAN, T. Introdução à Mecânica dos 
Fluidos. Rio de Janeiro, LTC Editora, 
1998. GORDINHO, M. Cintra. Transpor-
tes no Brasil. Editora Marca D’Água, 
2005. IBAM – Instituto Brasileiro de 
Administração Municipal - Aterros 
Sanitários. Rio de Janeiro, 1999. IPT - 
Instituto de Pesquisas Tecnológicas. 
Lixo municipal: Manual de gerencia-
mento integrado. São Paulo, CEMPRE/
IPT, 2000. LINSLEY, Ray K. & FRANZINI, 
Josepf B. Engenharia de Recursos Hí-
dricos. EUSP/Editora McGraw-Hill do 
Brasil, 1990. IBAM. Manual de Limpeza 
Pública. Rio de Janeiro. MACINTYRE, 
A. J. Instalações Hidráulicas. Editora 
Guanabara, 1988. MACINTYRE, A. Jo-
seph. Bombas e Estações de Bombea-
mento. Rio de Janeiro, Editora Guana-
bara Dois, 1995. MACINTYRE, A. Joseph. 
Máquinas Motrizes Hidráulicas. Rio de 
Janeiro, Editora Guanabara Dois, 1990. 
MACINTYRE, A. Joseph. Instalações Hi-
dráulicas Prediais e Industriais. 4 ed. 
Rio de Janeiro, Editora LTC, 2000. MA-
SON, Jayme. Obras Portuárias. Editora 
Campus – PORTOBRÁS, 1981. MELLO, 
José Carlos. Planejamento dos Trans-
portes. Editora McGrawHill do Brasil, 
1975. MICHELIN, Renato G. Drenagem 
superficial e subterrânea de estra-
das, Porto Alegre, Editora Multibri, 
1985. MOTA, S. Introdução à Engenha-
ria Ambiental. Rio de Janeiro, ABEA, 
1999. NBR 5410 (Instalações elétricas), 
NBR 8160 (Instalações Sanitárias), 
NBR 10844 (Águas Pluviais), NBR 5626 
(Água Fria), NBR 7198 (Água Quente), 
NBR 13714 (Combate a Incêndio), NBR 
10844/89 (Águas Pluviais - edificações 
e pequenos pátios), NBR12.214 (Pro-
jeto de Sistema de Bombeamento de 
Água para Abastecimento Público) etc. 
NORMAS TÉCNICAS DA ABNT. PESSOA, 
C. Arruda, e outros. Tratamento de Es-
gotos Domésticos. 4 ed. Rio de janeiro, 
ABES, 1995 , v 1. PETRUCCI, Eládio G. 
Concreto de Cimento Portland. Edito-
ra Globo, 1979. PETRUCCI, Eládio G. 
Materiais de Construção. Editora Glo-
bo, 1975. PFEIL, Walter. Concreto Pro-
tendido. Livros Técnicos e Científicos 
Editora S/A, 1980. PFEIL, Walter. Es-
truturas de Madeira. Livros Técnicos 
e Científicos Editora S/A ., 1984. PFEIL, 
Walter. Estruturas de Aço. Livros Téc-
nicos e Científicos Editora S/A ., 1983. 
PFEIL, Walter. Pontes em Concreto 
Armado. Livros Técnicos e Científicos 
Editora S/A., 1979. ROCHA, Anderson 
Moreira da. Concreto Armado. Vols. I 
a IV. Editora Nobel, 1986. SOUZA PINTO, 
N. Luiz e Outros. Vazão de Dimensio-
namento de Bueiros. Instituto de Pes-
quisas Rodoviárias, 1985. SUSSEKIND, 
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José Carlos. Curso de Concreto. 
Vols. I e II. Editora Globo, 1985. SUS-
SEKIND, José Carlos. Curso de Análise 
Estrutural. Vols. I a III. Editora Globo, 
1983. TIMOSHENKO. Resistência dos 
Materiais. Vols. I e II. Livros Técnicos 
e Científicos Editora S/A., 1977. CHING, 
Francis D. K. Dicionário Visual de Ar-
quitetura. Editora Martins Fontes, São 
Paulo, 2000. REIS, L. Santos; DE BOS-
COLI, Galba. A Engenharia Portuária 
no Brasil. Concic Engenharia S.A., Sal-
vador, 1990. RIPPER, Ernesto. Manual 
Prático de Materiais de Construção. 
Editora PINI, São Paulo, 1995. SETTI, 
Arnaldo Augusto; LIMA, Jorge Enoch 
Furquim Werneck; CHAVES, Adriana 
Goreti de Miranda; PEREIRA, Isabel de 
Castro. Introdução ao gerenciamen-
to de recursos hídricos. 3. ed. Bra-
sília: ANEEL, ANA, 2002. 327p. SOUZA, 
Roberto de e MECKBEKIAN, Geraldo. 
Qualidade na Aquisição de Materiais e 
Execução de Obras. Editora PINI/CTE-
Centro de Tecnologia das Edificações, 
São Paulo, 1997. THOMAZ, Ercio. Tec-
nologia, Gerenciamento e Qualidade na 
Construção. Editora PINI, São Paulo, 
2005. TIMOSHENKO, S. P. Resistência 
dos Materiais. Livros Técnicos e Cientí-
ficos. TISAKA, Maçahico. ORÇAMENTO 
NA CONSTRUÇÃO CIVIL – Consultoria, 
Projeto e Execução. Editora PINI, São 
Paulo, 2006. TUCCI, C. E. M. Hidrolo-
gia: Ciência e aplicação. Porto Alegre: 
Editora da Universidade, ABRH, 1993. 
VILLELA, Swami Marcondes; MATTOS, 
Arthur. Hidrologia Aplicada. McGraw
-Hill, 1975. Leis, Portarias Resoluções 
etc.: RESOLUÇÃO CONAMA Nº 20, de 18 
de junho de 1986 ( Publicado no D.O.U. 
de 30/07/86); LEI Nº 9.433, de 08 de janei-
ro de 1997, etc. Normas Regulamenta-
doras do Ministério do Trabalho - Al-
gumas: NR 5 - Obras Construção Civil; 
NR6 - Equipamentos de Proteção Indivi-
dual; NR 9 - Programa de Prevenção de 
Riscos Ambientais; NR 11 - Transporte, 
Movimentação, Armazenagem e Manu-
seio de Materiais; NR 15 - Atividades e 
Operações Insalubres; NR 18 - Condi-
ções e Meio Ambiente do Trabalho na 
Industria de Construção; Condições e 
Meio Ambiente do Trabalho na Indus-
tria de Construção; NR 35 - Trabalho 
em Altura

FISIOTERAPEUTA: 1) Semiologia em 
Fisioterapia Respiratória 2) Técnicas 
de Expansão Pulmonar 3) Técnicas de 
Desobstrução Pulmonar 4) Pressão 
positiva na Fisioterapia Respiratória 
5) Fisioterapia Respiratória no Pré e 
Pós operatório de Cirurgia Torácica e 
Abdominal 6) Fortalecimento dos Mús-
culos Respiratórios e Recondiciona-
mento Físico 7) Semiologia e avaliação 
funcional em Fisioterapia Cardiovascu-
lar 8) Fisiologia clínica do exercício: 
ajustes e adaptações na reabilitação 
cardiovascular 9) Fisioterapia Cardio-
vascular nos fatores de risco cardio-
vasculares 10) Fisioterapia Cardiovas-
cular na doença arterial coronariana: 
fase hospitalar e ambulatorial 11) Fi-
sioterapia Cardiovascular no pré, peri 
e pós-operatório de cirurgia cardíaca: 
fase hospitalar e ambulatorial 12) Fi-
sioterapia Cardiovascular na insufici-
ência cardíaca crônica: fase hospitalar 
e ambulatorial. Lei Orgânica do Municí-
pio. Lei do SUS n 8080/90 e 8142/90

BIBLIOGRAFIA FISIOTERAPEUTA: 1. 
WILKINS, RL. EGAN Fundamentos da 
Terapia Respiratória. Elsevier Editora 
Ltda. 2009. 2. FROWNFELTER, D. Fisio-
terapia Cardiopulmonar. Editora Re-
vinter. 2004. 3. MACHADO, MGR. Bases 
da Fisioterapia Respiratória, Terapia 
Intensiva e Reabilitação. Editora Gua-
nabara Koogan. 2013 4. NEGRÃO, CE; 
BARRETO, ACP. Cardiologia do exer-
cício: do atleta ao cardiopata. 2º Ed. 
São Paulo: Manole, 2006. 5. UMEDA, IIK; 
ALVES, VLS; GUIZILINI, S. Fisioterapia 
em Cardiologia - Aspectos práticos. 2ª. 
Edição. Rio de Janeiro: Atheneu, 2014 6. 
RENGENGA, MM. Fisioterapia em Car-
diologia – da UTI a Reabilitação. 2ª. Edi-
ção. São Paulo: Saraiva, 2012.

MÉDICO AMBULATORIAL EM CLÍNICAS 
BÁSICAS E ESPECIALIDADES – 
PSIQUIATRA: Transtornos de ansieda-
de somotoformes e dissociativos (neu-
roses); - Esquizofrenia e outros trans-
tornos psicóticos; - Transtornos 
depressivo (depressão maior); - Trans-
tornos alimentares e de personali-
dade; - Transtornos psiquiátricos da 
infância, adolescência e da senilidade;- 
Retardo mental (oligofrenias).; - Uso 
e abuso de substâncias psicoativas e 
drogas; - Transtornos mentais devidos 
à condições médicas em geral; - Sexu-
alidade humana; - Psiquiatria forense. 
Lei Orgânica do Município. Lei do SUS n 
8080/90 e 8142/90

BIBLIOGRAFIA MÉDICO AMBULATO-
RIAL EM CLÍNICAS BÁSICAS E ESPE-
CIALIDADES – PSIQUIATRA: 13. BUENO, 
J.R. & A.E (org.) Diagnóstico e Trata-
mento em Psiquiatria. Rio de Janeiro: 
MEDSI, 2000. 14. BUSNELLO & Col. Psi-
quiatria Básica. Porto Alegre: Artes 
Médicas, 1996

MÉDICO DO PROGRAMA SAÚDE DA 
FAMILIA: Estratégia Saúde da Famí-
lia. - Objetivos, concepção, princípio, 
atribuições, reorganização da unidade 
a das práticas. - Legislação da implan-
tação da estratégia saúde da família no 
Brasil. - Ferramentas principais utili-
zadas na unidade de saúde da família. - 
Método clínico centrado no paciente. 
- A abordagem familiar e o trabalho em 
equipeSUS – Aspectos históricos, prin-
cípios e diretrizes.  Atenção primária à 
saúde.•Vigilância sanitária.  Vigilância 
Epidemiológica.•  Controle de Vetores; 
Controle e Vigilância de Medicamen-
tos.•  Saúde e alterações ambientais – 
Impactos ambientais e suas influências 
sobre a• saúde.  Epidemiologia e Vigi-
lância da Saúde do trabalhador.•  Sis-
temas oficiais de informação em saúde 
no Brasil.•  Indicadores de saúde públi-
ca.•  Atestados médicos e declaração 
de óbito.•  Vigilância epidemiológica das 
doenças transmissíveis no Brasil.•Epi-
demiologia descritiva: a transição de-
mográfica e a transição epidemiológica  

Estudo da morbidade e da mortalidade 
em populações (indicadores de mor-
bidade e• de mortalidade).  Metodolo-
gia da pesquisa epidemiológica: tipos e 
usos de estudos: ecológico, de• cor-
te transversal, de coorte, de casos 
e controle.Estudos de intervenção: 
ensaios clínicos.  Medidas de associa-
ção em epidemiologia (risco relativo, 
risco atribuível, odds• ratio).  Testes 
Diagnósticos: sensibilidade, especifici-
dade, valor preditivo positivo, valor• 
preditivo negativo.  Medicina Baseada 
em Evidências•  Revisão sistemática da 
literatura – Metanálise• Lei Orgânica 
do Município. Lei do SUS n 8080/90 e 
8142/90

BIBLIOGRAFIA MÉDICO DO PROGRAMA 
SAÚDE DA FAMILIA:1. Alessi, N.P. et al. 
(orgs.) Saúde e trabalho no Sistema 
Único de Saúde. São Paulo. HUCITEC. 
1994. 167p. 2. Duncan, Bruce B. et al. 
Medicina ambulatorial: condutas clíni-
cas em atenção primária baseadas em 
evidência. 3ed. Porto Alegre: Artes Mé-
dicas, 2013. 3. Gastão Wagner de Sousa 
Campos, Maria Cecília de Souza Minayo, 
Marco Akerman, Marcos Drumond Jú-
nior e Yara Maria de Carvalho (orgs.).
Tratado de Saúde Coletiva. ISBN: 85-
271-0704-X. 1a. reimpressão: 2009. (1a. 
edição: 2006). 880p. il. Co-edição com a 
Editora Hucitec. 4. Ministério da Saúde. 
Secretaria de Vigilância em Saúde. Guia 
de Vigilância Epidemiológica 2010. Dis-
ponível em: http://portal.saude.gov.br/
portal/arquivos/pdf/guia_vigilancia_
epidemio_2010_web. pdf. 5. Medronho 
R A; Carvalho DM; Bloch K U; Raggio 
Luiz E; Werneck G. Epidemiologia São 
Paulo: Atheneu, 2008. 6. 7. O SUS de A 
a Z. Disponível em: http://bvsms.saude.
gov.br/bvs/publicacoes/sus_az_garan-
tindo_saude_municipios_3e d_p1.pdf 7. 
Sackett, D.L., Strauss, S.E., Richard-
son, W.R., Rosenberg, W., Haynes, R.B. 
Medicina baseada em evidências: prática 
e ensino. 2ª ed. Porto Alegre: Artmed, 
2003.

MÉDICO DO TRABALHO: Bioestatísti-
ca;Ética em Pesquisas;Epidemiologia;-
Sistemas de Gestão em SST (incluindo 
a ISO 45001/2018);Convenções da OIT 
/ CLT / NRs;Toxicologia;Álcool e dro-
gas;Doenças Relacionadas ao Traba-
lho (por agentes de risco: físicos, quí-
micos e biológicos);Ergonomia e LER/
DORT;
Os agentes psicossociais e os Trans-
tornos Mentais Relacionados ao 
Trabalho;Riscos biológicos e NR-32;-
Vacinação Ocupacional;Pessoa com 
Deficiência (PCD): legislação e aplica-
ções;Ética Medicina do Trabalho;
Legislação Trabalhista (à luz da Re-
forma Trabalhista);Legislação Previ-
denciária;Diretrizes ANAMT;Perícias 
Médicas e Medicina do Trabalho;Tipos 
de nexo entre doença e trabalho;Es-
tudo avançado do PPRA (NR-9) e do 
PCMSO (NR-7);Exercícios de “como fa-
zer um PCMSO completo à partir de um 
PPRA?”Exercícios sobre os quadros 
I e II da NR-7 (exames complementares 
de acordo com agentes);Tópicos avan-
çados: CAT, Acidentes de Trabalho, 
Prontuário Médico, Insalubridade à 
luz da reforma trabalhista. Lei Orgâ-
nica do Município. Lei do SUS n 8080/90 
e 8142/90

BIBLIOGRAFIA MÉDICO DE TRABALHO: 
1. ABHO. Limites de tolerância da AC-
GIH. TLVs® e BEIs® da ACGIH® edição 
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MÉDICO PLANTONISTA – CLÍNICO GE-
RAL: 1 Doenças da Garganta, Nariz e 
Ouvido: Doenças das amígdalas; Otites; 
Rinites e sinusites. 2 Doenças Derma-
tológicas: Dermatoviroses; Eczemas; 
Farmacodermias; Hanseníase; Hiper-
sensibilidade cutânea; Micoses super-
ficiais; Neoplasias cutâneas; Pioder-
mites; Zoodermatoses. 3 Doenças do 
Aparelho Cardiovascular: Aneurisma 
da aorta; Arritmias cardíacas; Cardio-
patia isquêmica; Controle dos fatores 
de risco para doença cardiovascular; 
Febre reumática e endocardite infec-
ciosa; Hipertensão arterial sistêmica; 
Insuficiência cardíaca; Trombose veno-
sa e oclusão arterial aguda; Valvulopa-
tias. 4 Doenças do Aparelho Digestivo: 
Cirrose; Síndrome do Intestino Irri-
tável; Doença inflamatória intestinal; 
Doença péptica; Hemorragia digestiva; 
Hepatites; Litíase biliar; Neoplasias; 
Pancreatites; Refluxo gastroesofági-
co. 5 Doenças do Aparelho Respirató-
rio: Asma brônquica; Derrame pleural; 
Doença pulmonar obstrutiva crônica; 
Embolia pulmonar; Neoplasias; Pneu-
monias; Síndrome da apnéia do sono; 
Sinusobronquite; Tuberculose. 6 Do-
enças do Tecido Conjuntivo e Muscu-
loesqueléticas: Afecções dolorosas 
da coluna vertebral; Artrites gotosa, 
infecciosa e reumática; Fibromialgia; 
Lúpus eritematoso sistêmico; Osteoar-
trose e osteoartrite; Osteomielite; Os-
teoporose; Polimialgia reumática e ar-

terite temporal; Sarcoidose; Síndrome 
do túnel do carpo; Vasculites e miosi-
tes. 7 Doenças Endócrinas e do Meta-
bolismo: Alterações do metabolismo do 
cálcio e do fósforo; Diabetes mellitus 
e hipoglicemia; Disfunções supra-re-
nais; Dislipidemias; Doenças da tireói-
de; Obesidade; Síndrome metabólica. 8 
Doenças Hematológicas e Oncológi-
cas: Anemias; Doenças proliferativas 
do sistema hematológico; Transfusões 
de sangue e derivados. 9 Doenças In-
fecciosas: Cólera; Dengue; Doença de 
Chagas; Doenças sexualmente trans-
missíveis; Febre tifóide; Hidatidose; In-
fecção no paciente imunocomprometi-
do; Infecção pelo HIV – AIDS; Infecções 
fúngicas; Influenza e resfriado comum; 
Leptospirose; Malária; Meningites e 
encefalites; Mononucleose infecciosa; 
Parasitoses intestinais; Raiva; Tétano; 
Toxoplasmose; Infecção relacionada 
aos Cuidados em Saúde – prevenção, 
controle e manejo; Antibióticos – Me-
canismos de ação, farmacocinética e 
farmacodinâmica (implicações tera-
pêuticas); Mecanismos de resistência 
bacteriana. 10 Doenças Neurológicas: 
Cefaléias; Delirium; Demências; Doença 
cerebrovascular; Doença de Parkin-
son; Epilepsias; Exame do líquido cefa-
lorraquiano; Exame neurológico pelo 
clínico geral; Manifestações neuroló-
gicas de doenças sistêmicas; Neuropa-
tias periféricas. 6 www.pciconcursos.
com.br Ministério da Educação Secre-
taria de Educação Profissional e Tec-
nológica Instituto Federal de Educa-
ção, Ciência e Tecnologia do Norte de 
Minas Gerais 11 Doenças Psiquiátricas: 
Delirium; Dificuldades nas relações fa-
miliares; Dificuldades sexuais; Distúr-
bios afetivos; Distúrbios de ansiedade; 
Distúrbios do sono; Psicoses; Suicídio; 
Transtornos da alimentação - anorexia 
nervosa e bulimia. 12 Doenças Renais e 
do Trato Urinário: Distúrbios do equi-
líbrio hidroeletrolítico e ácidobásico; 
Doenças da próstata; Glomerulopatias; 
Infecção urinária; Insuficiência renal 
aguda; Insuficiência renal crônica; Lití-
ase urinária. 13 Manifestações Comuns 
de Doenças - Aspectos Semiológicos e 
Propedêuticos: Anafilaxia; Angioede-
ma; Ascite; Dispnéia; Dor torácica, ab-
dominal e lombar; Edema; Febre; Icterí-
cia; Linfadenopatia; Síncope; Tontura e 
vertigem; Tosse e hemoptise. 14 Nutri-
ção: Avaliação nutricional. Lei Orgâni-
ca do Município. Lei do SUS n 8080/90 e 
8142/90
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MÉDICO PLANTONISTA – PEDIATRA: 
Exame Físico. Inspeção geral. Dados 
antropométricos. Exame físico segmen-
tar. Exame neurológico.  Crescimento 
Intra – Uterino: Conceito. Fatores de 
crescimento. Padrões de• crescimento. 
Curvas de crescimento intra – uterino. 
Classificação do RN segundo seu pa-
drão de crescimento intra – uterino.  
Fatores e Parâmetros do Crescimento 
Pós – Natal: Fatores atuando no cres-
cimento• pós – natal. Parâmetros de 
avaliação do crescimento normal.  De-
tecção e Triagem dos Desvios do Cres-
cimento: Conceito. Reconhecimento 
dos• desvios do crescimento. Etiolo-
gia. Anamnese orientada. Exame físico 
orientado. Auxograma. Investigação 
laboratorial.  Desenvolvimento Neuro-
lógico: Evolução anátomo–fisiológica. 
Mielinização do• sistema nervoso. Prin-
cipais reflexos da criança. Relação dos 
diferentes reflexos com o estágio do 
desenvolvimento do sistema nervoso.  
Desenvolvimento Psico-social: Seto-
res do desenvolvimento psico-social. 
Avaliação• do desenvolvimento psico-
social. Atividades adequadas conforme 
a fase do desenvolvimento psico-so-
cial. Vínculo Mãe – Filho.Aleitamento 
Materno: Fisiologia da Lactação e Téc-
nica de Amamentação Importância de 
fatores emocionais e culturais na lac-
tação Fisiologia da lactação Obstácu-
lo á amamentação Conduta nos obstá-
culos á amamentação Importância da 
prevenção da hipogalactia e mastite  
Aleitamento Materno: Característica 
do Leite Humano. Valor nutritivo e• 
imunológico. Composição bioquímica. 
Composição imunológica. Vantagens do 
leite materno. Digestão. Fatores que 
influenciam na composição e volume 
do leite humano. Contra – indicação 
ao aleitamento materno. Leite humano 
estocado.  Leites Não Humanos: Indi-
cações e inconvenientes do aleitamen-
to artificial.• Comparações dos leites 
artificiais com o CODEX. Classificação 

dos leites não humanos quanto á com-
posição. Métodos de esterilização e 
de industrialização. Métodos de pre-
paro e de complementação dos leites 
artificiais.Conceito em Perinatologia: 
Terminologia técnica do período peri-
natal. Epidemiologia perinatal. Fatores 
de risco relacionados à morbimortali-
dade perinatal, à freqüência de baixo 
peso e prematuridade. Conseqüências 
da prematuridade e do baixo peso. 
Atendimento neonatal organização do 
atendimento neonatal.  Avaliação da 
Maturidade do Recém – Nascido: Ca-
racterísticas físicas peculiares do• RN 
Pré – termo e pós- termo. Método uti-
lizado para avaliação da idade gestacio-
nal. Métodos de Dubowitz e capurro. 
Classificação do RN.  Humanização e 
Prática na Atenção ao Recém – Nasci-
do Normal: Modificações• psicológicas 
durante a gestação. Anamnese materno 
no pré – parto. Cuidado com o RN na 
sala de parto. Avaliação da vitalidade 
com o Boletim de Apgar. Importância 
do contato precoce mãe – filho. Exame 
físico do RN. O alojamento conjunto. 
Encaminhamento do RN ao alojamento 
conjunto. Cuidados com o RN em aloja-
mento conjunto.  O RN de Baixo Peso: 
Conceito de RN de baixo–peso, pré–
termo e desnutrido.• Características 
funcionais do pré–termo e do RN com 
desnutrição intra – uterina. Lei Orgâ-
nica do Município. Lei do SUS n 8080/90 
e 8142/90

BIBLIOGRAFIA MÉDICO PLANTONISTA 
– PEDIATRA: Nelson Tratado de Pedia-
tria. 17.ed. 2 vol. Ricard E. Behrman, 
Robert Kliegman, Waldo E. Nelson. El-
sevier. ISBN: 8535213961. 2005 2. Pedia-
tria Básica: Pediatria Geral e Neonatal. 
Tomo: 1. 9.ed. Eduardo Marcondes Fla-
vio Adolfo Costa Vaz et al. Y. Okay Edi-
tora: Sarvier. ISBN: 8573781203. 2002 3. 
Pediatria - Diagnóstico + Tratamento. 
6.ed. Murahovschi, J. São Paulo, Sar-
vier 2003. ISBN: 857378136X 4. Avery’s 
Diseases of the Newborn. 8th.ed. H. 
William Taeusch, Roberta A. Ballard, 
Christine A. Gleason, Elsevier. 2005 
5. Perinatologia - Fundamentos e Prá-
tica. 1.ed. Conceição AM Segre. Sar-
vier. 2002 6. Infectologia Pediátrica. 
3ed.Calil Kairalla Farhat, Luiza Helena 
F.R. Carvalho e Regina Célia de Mene-
zes Succi.ISBN 85- 7379-853-X. Atheneu; 
2007 7. Aleitamento Materno. José Dias 
Rego. Atheneu, 2001.

NUTRICIONISTA: digestão, biodisponi-
bilidade, absorção e metabolismo de 
macro e micronutrientes. Alimentos: 
propriedades físico-químicas; tecnolo-
gia de alimentos; higiene dos alimentos; 
microbiologia dos alimentos; contro-
le de qualidade; alimentos funcionais. 
Técnica Dietética: planejamento e aqui-
sição de gêneros alimentícios; pré-pre-
paro e preparo de alimentos; planeja-
mento de cardápios. Administração de 
Serviços de Alimentação e Nutrição: 
planejamento do serviço de alimenta-
ção; organização operacional e de es-
paço físico; controle das etapas pro-
dutivas; recursos humanos. Legislação 
de Alimentos: boas práticas de fabri-
cação; rotulagem geral de alimentos; 
informação nutricional obrigatória; 
informação nutricional complementar; 
normas regulamentadoras. Política 
Nacional de Alimentação e Nutrição. 
Programa Nacional de Alimentação do 
Escolar. Regulamentação Profissio-
nal. Bases epidemiológicas e científi-
cas das diretrizes nacionais. Alimen-
tação saudável: princípios; atributos e 
diretrizes para a população brasileira 
e para escolares; guia alimentar. Lei 
Orgânica do Município. Lei do SUS n 
8080/90 e 8142/90
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OFICIAL DE ADMINISTRAÇÃO: Adminis-
tração de Materiais: Administração da 
Produção e Operações – fundamentos 
estratégicos; Produtos e processos 
em produção e operações; Instalações 
em produção e operações; Planeja-
mento e controle de produção e ope-
rações; Confiabilidade e o futuro da 
gestão de produção e operações. Lei 
Orgânica do Município. Lei 8666/93. Lei 
Complementar 101, de 4 de Maio de 2000

BIBLIOGRAFIA OFICIAL DE ADMINIS-
TRAÇÃO: CHIAVENATO IDALBERTO. In-
trodução à teoria geral da administra-
ção. – São Paulo: Makron Books, 1993. 
CHIAVENATO, IDALBERTO. Administra-
ção da Produção. CORRÊA, HENRIQUE 
L. Administração da Produção e Ope-
rações – manufatura e serviços: uma 
abordagem estratégica. – São Paulo: 
Atlas, 2008. gestor de pessoas. FRAN-
ÇA, Ana Cristina Limongi. Práticas de 
Recursos Humanos – PRH: conceitos, 
ferramentas e procedimentos. – São 

Tribuna do NortePindamonhangaba, 11 de junho de 2019
15



Paulo: Atlas, 2009. ARAÚJO, Luis César. Gestão de 
Pessoas. Atlas. DESSLER, Gary. Administração de 
Recursos Humanos, Pearson. KOTLER, PHILIP. Ad-
ministração de Marketing. – São Paulo: Pearson 
Prentice Hall, 2006. CHIAVENATO, IDALBERTO. 
Planejamento Estratégico. – Rio de Janeiro: Else-
vier, 2003. NOVAES, ANTÔNIO GALVÃO. Logística 
e gerenciamento da cadeia de distribuição. – Rio 
de Janeiro: Elsevier, 2007. BALLOU, RONALD H. 
Gerenciamento da cadeia de Suprimentos / Logís-
tica Empresarial. 5ª ed. – Porto Alegre: Bookman, 
2006. CHRISTOPHER, MARTIN. Logística e geren-
ciamento da cadeia de suprimentos: criando redes 
que agregam valor. – São Paulo: Thomson Lear-
ning, 2007. REZENDE, DENIS ALCIDES. Tecnologia 
de Informação aplicada a sistemas de informação 
empresariais. – São Paulo: Atlas, 2001. GIACO-
MONI, JAMES. Orçamento Público. – São Paulo: 
Atlas, 2003.

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA: Promoção 
da Saúde; prevenção, educação e proteção. La-
zer e Sociedade: lazer como promotor de saú-
de; educando pelo e para o lazer; a mediação em 
programas de lazer. Avaliação e prescrição de 
exercício físico: Princípios gerais da prescrição 
de exercício; Avaliação de saúde e determinação 
de riscos; avaliação antropométrica e prescri-
ção do exercício para controle da composição 
corporal; Avaliação e prescrição da capacidade 
cardiorrespiratória; Avaliação e prescrição da 
Força e resistência muscular; Avaliação e pres-
crição da Flexibilidade. Atividade física, exercício 
e Envelhecimento: Envelhecimento populacional 
e demografia; Teorias psicossociais sobre enve-
lhecimento; teorias biológicas sobre envelhe-
cimento; Alterações morfofuncionais oriundas 
do processo de envelhecimento; Doenças crô-
nicodegenerativas e envelhecimento; Doenças 
osteomioarticulares e envelhecimento; Quedas 
e os Idosos. Prescrição de exercício e cuidados 
em diferentes populações clínicas. Prescrição 
do exercício em prevenção primária, secundária 
ou reabilitação para Doenças cardiovasculares e 
pulmonares, Distúrbios metabólicos, insuficiência 
renal, câncer e doenças reumáticas. Lei Orgânica 
do Município

BIBLIOGRAFIA PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSI-
CA:ALVES JUNIOR, E. D. [org.]. Envelhecimento e 
vida saudável. CAP um; CAP 3; CAP 8; CAP 10; CAP 
12 Rio de Janeiro: Apicuri, 2009. ALVES JUNIOR, 
Edmundo de Drummond, Envelhecimento e Vida 
Saudável 2, Rio de Janeiro: Apicuri, 2010. ALVES 
JUNIOR, Edmundo de Drummond, MELO, Victor 
Andrade, Bretas Ângela, Lazer e Cidade Refle-
xões sobre o Rio de janeiro, CAP 8, Rio de Janei-
ro: Shape, 2008. AMERICAN COLLEGE OF SPORTS 
MEDICINE (ACSM). [Ed.]Manual de pesquisa das 
diretrizes do ACSM para os testes de esforço e 
sua prescrição. Rio de Janeiro: Guanabara Koo-
gan, p.704, 4 ed. 2003. ÅSTRAND, P. et al. Tratado 
de Fisiologia do Trabalho. 4ª edição. São Paulo: 
Artmed, 2006. 560 p. FARINATTI, P. T. V. Envelhe-
cimento, promoção da saúde e exercício: bases 
teóricas e metodológicas, Vol. 1, CAP 4 Barueri: 
Manole, 2008. 5 FARINATTI, P. T. V. Envelhecimen-
to, promoção da saúde e exercício: bases teóricas 
e metodológicas, Vol. 2, CAP 7 Barueri: Manole, 
2013. HALL, Susan J. Biomecánica básica. 5ª edição 
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009. 541p. 
HEYARD, V. H. Avaliação física e prescrição de 
exercício: técnicas avançadas. Porto Alegre: Art-
med. 2004. MELO Victor Andrade, ALVES JUNIOR, 
Edmundo de Drummond, Introdução ao Lazer, 2 
ed., Barueri: Manole, 2012. NEGRÃO, C. E; Bar-
reto, A. C. P., [Ed.] Cardiologia do Exercício: do 
Atleta ao Cardiopata. Barueri: Manole, p.752, 3 ed. 
2010. PAULA, F. D. L. Envelhecimento e quedas de 
idosos. CAP 2; CAP 3; CAP 4; CAP 5, Rio de Janeiro: 
Apicuri. 2010. POWERS, Scott K; HOWLEY, Edward 
T; Fisiologia do Exercício: Teoria e Aplicação ao 
Condicionamento e ao Desempenho. 6ª edição. Ma-
nole, Barueri, SP, 2009. WEINECK, J. Treinamento 
ideal: instruções técnicas sobre o desempenho 
fisiológico, incluindo considerações específicas 
de treinamento infantil e juvenil. Barueri: Mano-
le, 2003. 740 

PROTÉTICO: Exame do paciente; Patologias oclu-
sais e disfunções temporomandibulares: conside-
rações relacionadas à prótese fixa e reabilitação 
oral; Preparos de dentes com finalidade protética; 
Núcleos intrarradiculares; Coroas provisórias; 
Moldagem e modelo de trabalho; Registros oclu-
sais e montagem em articuladores semiajustáveis; 
Formas e características das infraestruturas 
para próteses metalocerâmica e totalmente cerâ-
mica; O exame do paciente edentado; Materiais de 
revestimento resilientes para bases de próteses 
totais; Moldagem anatômica; Opções protéticas 
em implantodontia; Terminologia genérica para os 
implantes em forma de raiz; Etiologia, diagnóstico 
e tratamento das disfunções craniomandibulares; 
Restaurações Cerâmicas sem Metal; Retentores 
Extracoronários em PPRG; Princípios Biomecâni-
cos Relacionados com as Próteses Parciais Remo-
víveis; Retentores Extracoronários; Conectores 
Maiores. 

BIBLIOGRAFIA PROTÉTICO: TELLES, Daniel de 
Moraes. Prótese Total: Convencional e Sobre Im-
plantes. 1° ed. São Paulo: Santos Livraria Editora, 
2009. MEZZOMO, E. et al. Reabilitação Oral Con-
temporânea. 1° ed. São Paulo: Santos Livraria Edi-
tora, 2006. MISCH, C. E. Prótese sobre Implantes. 
1° ed. São Paulo: Santos, 2006. PEGORARO, L. F. et 
al. Prótese Fixa: bases para o planejamento em re-
abilitação Oral. 2°. ed. São Paulo: Artes Médicas, 
2013. FIORI, R. SÉRGIO. Atlas de Prótese Parcial 
Removível. 4° ed. São Paulo: Pancast, 1993. 

PSICÓLOGO: Da dependência a independência no 
desenvolvimento do indivíduo. Crescimento e de-
senvolvimento na fase imatura. Consequências 
da psicose parental para o desenvolvimento emo-
cional da criança. A medida da linguagem egocên-
trica nos intercâmbios verbais com o adulto e 
os intercâmbios entre crianças. Desenvolvimen-
to e aprendizado. O Biológico e o cultural: Os 
desdobramentos do pensamento de Vygotsky. A 
psicologia da educação: em busca de uma leitura 
crítica e de uma atuação compromissada ambiente. 
Desenvolvimento, educação e educação escolar. 
A aprendizagem significativa e a teoria da assimi-
lação. Diferenças individuais e atenção à diversi-
dade na aprendizagem escolar. Interação educa-
cional e aprendizagem escolar: a interação entre 
alunos. Avaliação de comportamentos de risco na 
adolescência. A aprendizagem escolar do ponto 
de vista do aluno: os enfoques da aprendizagem. 
A educação escolar diante das novas tecnologias 
da informação e da comunicação. Lei Orgânica do 
Município

BIBLIOGRAFIA PSICÓLOGO: ALCHIERI, J.C. Avalia-
ção Psicológica: perspectivas e contextos. São 
Paulo: Vetor. OLIVEIRA, M.K. Vygotsky - Aprendi-
zado e desenvolvimento: um processo sócio histó-
rico. São Paulo: Scipione. PIAGET, J. A linguagem 
e o pensamento da criança. São Paulo: Martins 
Fontes. WINNICOTT, D. W. O ambiente e os proces-
sos de maturação: Estudos sobre a teoria do de-
senvolvimento emocional. Porto Alegre: Artmed. 
WINNICOTT, D. W. A família e o desenvolvimento 

individual. São Paulo: Martins Fontes. BOCK, A. M. 
B. A perspectiva sócio histórica na formação em 
psicologia. Petrópolis: Vozes. COLL, C.; MARCHE-
SI, A. PALÁCIOS, J. Desenvolvimento psicológico e 
educação. Porto Alegre: Artmed

TÉCNICO EM ENFERMAGEM: Ética Profissional: 
código de ética dos profissionais de enfermagem, 
legislação dos profissionais de enfermagem – 
Assepsia e Antissepsia. – Esterilização: úmida e a 
seco, agentes químicos. – Microorganismos pato-
gênicos: protozoários, fungos, bactérias, micro-
bactérias e vírus. – Sinais vitais. – Saúde da mulher 
(Pré-natal, parto e puerpério; coleta de citologia 
Oncótica do colo Uterino; Prevenção do Câncer 
de Mama: Métodos contraceptivos; Climatério; 
Gravidez na Adolescência.) – Saúde da criança 
(Puericultura e Pediatria. Imunização) - Saúde do 
Adolescente - Saúde do Adulto (Programas de hi-
pertensão, diabetes, AIDS, Tuberculose e Hanse-
níase). - Fundamentos de Enfermagem (Curativo, 
Sondagem, Inalação etc...) - Doenças Sexualmente 
Transmissíveis. - Infecção Hospitalar. – Medidas 
de higiene e segurança para o trabalhador de en-
fermagem. - Política de Saúde – SUS (diretrizes, 
princípios) – Lei 8080 e 8142 de 1990. - Emergên-
cias clínico-cirurgicas e assistência de enferma-
gem. – Primeiros Socorros (Traumas, Queimadu-
ras etc...). Lei Orgânica do Município. Lei do SUS n 
8080/90 e 8142/90

BIBLIOGRAFIA TÉCNICO EM ENFERMAGEM: Ma-
nual de Planejamento Familiar do Ministério da 
Saúde. Programa de DST/AIDS da Secretaria de 
Estado da Saúde. Manual do Ministério da Saúde 
- Controle de Doenças Sexualmente Transmis-
síveis AIDS e Enfermagem Obstétrica, Heimar de 
Fátima, Mirian Santos Paiva, Sônia Maria O. de Bar-
ros – EPU; Enfermagem em Obstetrícia - Geraldo 
Mota de Carvalho – EPU. Programa de Assistência 
Integral à Saúde da Mulher - Manual do Ministério 
da Saúde. Pré Natal de Alto Risco - Manual do Mi-
nistério da Saúde Urgências e Emergências Obs-
tétricas - Manual do Ministério da Saúde. Contro-
le de Câncer Cérvico Uterino e Mamário - Manual 
do Ministério da Saúde (Normas e Técnicas). Guia 
de Vigilância Epidemiológica - Manual do Ministé-
rio da Saúde/Fundação Nacional de Saúde/Centro 
Nacional de Epidemiologia – 1998; Normas de Bios-
segurança/Programa DTS/AIDS da Secretaria de 
Estado da Saúde. Enfermagem Psiquiátrica Básica 
- Susan Irving. Enfermagem em Emergências - Julia 
Ikeda Fortes – EPU Fundamentos de Enfermagem 
- Júlia Ikeda Fortes e Emília Emi Kavamoto – EPU. 
Deontologia em Enfermagem – EPU. Administra-
ção em Enfermagem - Paulino Kaurcgant – EPU. 
Enfermagens, Cálculos e Administração de Me-
dicamentos - Arlete Giovani - Legnar Informática 
e Editora. Manual de Drogas e Soluções - Naíma 
da Silva Staut, Maria Doris Emmy Menalho Duran, 
Marta Janete Mulatti Brigatto – EPU - Norma do 
Programa Estadual de Imunização/Manual de Va-
cinação da Secretaria de Estado da Saúde; SUS - 
Sistema Único de Saúde - Princípios e Diretrizes/
Ministério da Saúde. Política Nacional de Saúde 
(Análise Sumária da Constituição do Sistema de 
Saúde no Brasil). Legislação em Enfermagem - Có-
digo de Ética de Enfermagem do Conselho Regio-
nal de Enfermagem (COREN) e Conselho Federal 
de Enfermagem (COFEN). Programa da Criança do 
Ministério da Saúde

TÉCNICO EM NUTRIÇÃO: Diretrizes e Bases da 
implantação do SUS; - Organização da Atenção 
Básica do Sistema de Saúde; Política Nacional de 
Saúde; - Epidemiologia geral; - Reforma Sanitária 
e Modelos Assistenciais de Saúde; Vigilância em 
Saúde; - Indicadores de Nível de Saúde da Popu-
lação; - Doenças de Notificação compulsória; - 
História da nutrição; - Administração e nutrição; 
- Manipulação de alimentos; - Aplicabilidade das 
funções administrativas na garantia da qualidade 
-- Preparação do ambiente à manipulação. - Con-
trole e supervisão de equipamentos de cozinha, 
gêneros alimentícios e recursos humanos subor-
dinados à sua área de trabalho; - Elaboração de 
cardápios especiais necessários ao fornecimento 
de alimentação nas diversas áreas de atuação. - 
Dietas básicas, modificadas e especiais. Lei Orgâ-
nica do Município. 

BIBLIOGRAFIA TÉCNICO EM NUTRIÇÃO: Consti-
tuição da República Federativa do Brasil; Lei nº 
8080 de 19 de setembro de 1990; Lei nº 8142 de 28 
de setembro de 1990; Manual para organização 
da Atenção Básica no Sistema Único de Saúde; 
Normas do Programa de Imunização (Secretaria 
de Estado da Saúde); Epidemiologia & Saúde − Ro-
quayrol M. Z., Noromar Fº. A. − 1º Ed., Medsi, 1999. 
HAZELWOOD, D. E Mclean, A.C. manual de higiene 
para manipulação de alimentos. São Paulo: Varela, 
1.994. MEZOMO, Iracema F. de Barros. A adminis-
tração de serviços de alimentos. São Paulo: I. F. 
de B. Mezomo, 1.994. OLIVEIRA, Norita Faria Wood 
e NERY, Marly. Administração em serviços de nu-
trição. Rio de Janeiro: Âmbito Cultural Edições, 
1986. SCHILLING, Magali. Qualidade em nutrição: 
método de melhorias contínuas ao alcance de in-
divíduos e coletividade. São Paulo: Varela, 1995. 
TEIXEIRA, Suzana Maria Ferreira; OLIVEIRA, Zélia 
Milet Cavalcanti de REGO, Josedira Carvalho do e 
BISCONTINI, Telma Maria Barreto. Administração 
aplicada às unidades de alimentação e nutrição. 
São Paulo: Livraria Atheneu, 1990. VASCONCE-
LOS, Francisco A.Guedes – Avaliação Nutricional 
de Coletividades.Florianópolis: Es.Da UFSC, 1993.

TERAPEUTA OCUPACIONAL: Desenvolvimento in-
fantil, Condições adequadas para realização de 
entrevistas, Relação paciente – Terapeuta, Sín-
drome da adolescência normal, O brincar: teoria, 
atividade criativa e busca do Eu, Fundamentos te-
óricos de grupos, Prática dos grupos operativos, 
Conceito de Psicopatologia, Funções Psíquicas e 
suas alterações, Historia do desenvolvimento da 
saúde mental no Brasil, Novas diretrizes de aten-
dimento do usuário de saúde mental. Lei Orgânica 
do Município

BIBLIOGRAFIA TERAPEUTA OCUPACIONAL: Lei 
10.216 de 06/04/01do Ministério da Saúde; Portaria 
336, de 19/02/02, do Ministério da Saúde; Reforma 
Psiquiátrica e Política de Saúde Mental no Brasil. 
OPAS - Brasília - Novembro de 2005 Documento 
apresentado à Cont. REg. de Reformados Servi-
ços de Saúde Mental: 15 anos depois de CARACAS 
Constituição da República Federativa do Brasil; 
- Lei nº 8080 de 19 de setembro de 1990; -- Lei nº 
8142 de 28 de setembro de 1990; - Manual para or-
ganização da Atenção Básica no Sistema Único de 
Saúde; Terapia ocupacional - Berenice Rosa Fran-
cisco.Editora Papirus – Campinas. Entrevista de 
Ajuda.Alfred Benjamin.Ed. Martins Fontes. Como 
Trabalhamos com Grupos David E. Zimerman, Luiz 
Carlos Osório colaboradores.Ed. Artes Médicas 
- Manuais de Psiquiatria Infantil: J. Ajuria Guerra 
Adolescência Normal: Arminda Aberastury-Mauri-
cio Nobel - Ed. Artes Médicas - Psicopatologia e 
Semiologia dos transtornos mentais: Paulo Dal-
galarrondo – ed. Artes Médicas - Relatório Final 
da III Conferência Nacional de Saúde Mental-Cui-
dar Sim, Excluir Não - Reabilitação Psicossocial, 
Ana Pitta - Editora – Huzitec. Benetton, J. - Tri-
lhas Associativas - Ampliando Recursos na Clíni-
ca da Psicose - CETO 1999. Benetton, M.J. - A Te-

rapia Ocupacional como instrumento nas ações 
de saúde mental. Tese (Doutorado). Programa 
de Pós Graduação em Saúde Mental da Faculda-
de de Ciências Médicas, Universidades Estaduais 
de Campinas, 1994. Carlo, Marisya de BARTALOT-
TI, Celina. (org). Terapia Ocupacional no Brasil. 
Fundamentos e Perspectivas. São Paulo, Plexus 
Editora, 2001. FRANCISCO, Berenice R. Terapia 
Ocupacional. Campinas, SP: Papirus, 1988. HAGE-
DORN, Rosemary. Fundamentos da prática em te-
rapia ocupacional, tradução por José Batista. São 
Paulo: Dynamis Editorial MAXIMINO, V.S. Grupos 
de atividades com pacientes psicóticos. São José 
dos Campos: UNIVAP, 2001. “Manual de Saúde Men-
tal”, Benedeto Saraceno.

TOPÓGRAFO: Matemática (sistema de medidas, cál-
culos de áreas das figuras planas, cálculos de 
Volumes de figuras geométricas e determinação 
de ângulos); Física (Movimento Retilíneo, Vetores, 
Leis de Newton); Topografia (Aplicação); Escalas 
(Definição, classificação e aplicação); Formas 
Compostas ou Derivadas do Terreno (Elevações e 
Depressões); Conservação de equipamentos; CAD. 
Lei Orgânica do Município

BIBLIOGRAFIA TOPÓGRAFO: Livro: Elementos de 
Topografia - Autor: Vitor M. M. Chameca - Editora: 
Faro 1992 Livro: Curso de Topografia - Autor: Lélis 
Espartel - Editora: Globo 1982 Livro: Topografia 
– Prática do Construtor - Autor: José Zurita Ruiz - 
Editora: Plátano Editora.
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ANEXO III 

ÁREAS DE ATUAÇÃO PARA O EMPREGO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2019 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
 

ÁREA 01 
 

* Bairro do Atanásio 
* Fazenda Sapucaia 
* Lot. Laerte Assumpção 
* Lot. Paulino de Jesus 
* Lot. Padre Rodolfo 

* Lot. Cícero Prado 
* Lot. Jardim Azeredo 
* Lot. Ramos 
* Lot. São Vicente de Paula 

* Lot. Jardim Carlota 
* Lot. Jardim Karina 
* Lot. Vale das Acácias 
* Moreira César 

ÁREA 02 
* Coruputuba 
* Lot. Res. Mantiqueira 
* Lot. Res. Pasin 

* Lot. Ipê I 
* Lot. Ipê II 
* Lot. Vila São Benedito 
* Lot. Vila São João 

* Lot. Portal dos Eucaliptos 
* Lot. Vila São José 
* Taipas 

ÁREA 03 
* Campininhas 
* Lot. Cidade Nova 
* Dutra 
* Lot. Jardim Eloyna 

* Estrada do Atanásio 
* Fazenda Buriti 
* Lot. Jardim Regina 

* Feital 
* Lot. Vista Alegre 
* Santa Cruz 

ÁREA 04 
* Haras Paulista 
* Lot. Boa Esperança 
* Lot. Santa Cecilia 

* Lot. Chácaras Reunidas 
* Lot. Triângulo - Alfa 
* Lot. Triângulo - Beta 

* Lot. Jardim Maricá 
* Lot. Triângulo  -  Delta 

ÁREA 05 

* Água Preta 
* Alto Tabaú 
* Boa Vista 
* Lot. Carangola 
* Lot. Castolira 
* Lot. Jardim Morumbi 

* Bosque 
* Centro 
* Crispim 
* Lot. Jardim Yassuda 
* Lot. Maria Emília 

* Lot. Andrade 
* Lot. Beira Rio 
* Lot. Vila Suíça 
* Santana 
* Vila Nair 

ÁREA 06 

* Alto do Cardoso 
* Campo Alegre 
* Galega 
* Lot.  Abílio Flores 
* Lot.  Bela Vista A e B 
* Lot.  Campo Belo 
* Lot.  Ouro Verde 
* Lot.  Parque das Nações 
* Lot.  Parque Ipê 
* Lot.  Santa Luzia 
* Lot.  São Benedito 

* Lot.  Campos Maia 
* Lot.  Chácara Galega 
* Lot.  Jardim Cristina 
* Lot.  Jardim Imperial 
* Lot.  Jardim Resende 
* Lot.  São Dimas 
* Lot.  São Judas 
* Lot.  São Sebastião 
* Lot.  Vila Bourguese 
* Lot.  Vila Prado 
* Lot.  Vila Rica 

* Lot.  Jardim Roseli 
* Lot.  Lessa 
* Lot.  Maria Áurea 
* Lot.  Mariana 
* Lot.  Mombaça I 
* Lot.  Parque São Domingos 
* Lot.  Vila Verde 
* Ponte Alta 
* Quadra Coberta 
* Socorro 

ÁREA 07 
* Fazenda Marçon 
* Lot.  Arco-Íris 
* Lot.  Jardim Princesa 
* Lot.  Nova Esperança 

* Lot.  Cidade Jardim 
* Lot.  Colonial Village 
* Lot.  Parque Lago Azul 
* Lot.  Real Ville 

* Lot.  Itaoca (CDHU)  
* Lot.  Jardim Araretama 
* Lot.  Residencial América 
* Una 

ÁREA 08 

* Borba 
* Cafezal 
* Campinas 
* Lot.  Solo Rico 
* Monte Tabor 

* Cantagalo 
* Lot.  Goiabal 
* Pinhão do Borba 
* Pinhão do Una 
* Pouso Frio  

* Lot.  Horto Florestal 
* Lot.  Lago Azul 
* Lot.  Shangrilá 
* Quilombinho 
* Santo Antonio do Borba 

ÁREA 09 
* Bonsucesso 
* Kanegai 
* Oliveiras 

* Mandu 
* Piracuama 

* Martins 
* Trabiju 

ÁREA 10 
* Buraqueira 
* Colmeia 
* Massain 
* Orvalhinho 

* Cruz Grande 
* Cruz Pequena 
* Pinga 
* Ribeirão Grande 

* Das Bicas 
* Graminha 
* Rola 
* Tetequera 
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ANEXO IV 

FORMULÁRIO PARA ENTREGA DOS TÍTULOS 
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2019 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
 

 
 
NOME DO CANDIDATO: __________________________________________________________________ 

 No DE INSCRIÇÃO:_____________ 
 NÚMERO DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE: ____________________________ 
EMPREGO: ____________________________________________________________________________ 
 
SÃO CONSIDERADOS TÍTULOS: 
1 – Doutorado concluído na área afim. 
Comprovantes: Diploma devidamente registrado ou declaração /certificado de conclusão de curso, acompanhado do 
respectivo Histórico Escolar e Conteúdo programático. 
Valor Unitário: 5,0/ Valor Máximo a ser atribuído: 5,0 
2 – Mestrado concluído na área afim. 
Comprovantes: Diploma devidamente registrado ou declaração /certificado de conclusão de curso, acompanhado do 
respectivo Histórico Escolar e Conteúdo programático. 
Valor Unitário: 3,0 / Valor Máximo a ser atribuído: 3,0 
3 – Curso de Pós-graduação Latu-Sensu na área afim com duração mínima de 360 horas 
Comprovantes: Diploma devidamente registrado ou declaração /certificado de conclusão de curso, acompanhado do 
respectivo Histórico Escolar e Conteúdo programático 
Valor Unitário: 2,0 / Valor Máximo a ser atribuído: 2,0 
____________________________________________________________________________________ 
Títulos apresentados  
(  ) Doutorado concluído na área afim 
(  )Mestrado concluído na área afim 
(  ) Curso de Pós-graduação Latu-Sensu na área afim com duração mínima de 360 horas 
Nº de folhas anexas:_______ 
Assinatura do candidato: _________________________________________ 
Data: ____/_____/_______ 
____________________________________________________________________________________ 
Para uso da Banca Examinadora: 
1 – Doutorado concluído na área afim 
Valor Atribuído: ______________ 
2 – Mestrado concluído na área afim 
Valor Atribuído: ______________ 
3 – Curso de Pós-graduação Latu-Sensu na área afim com duração mínima de 360 horas 
Valor Atribuído: ______________ 

 
Total de Pontos: ________ 

Carimbo e assinatura

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2019 

EDITAL DE ABERTURA DAS INSCRIÇÕES

ANEXO V 
REQUERIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE CONDIÇÃO ESPECIAL 

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2019 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 

 
 
 
 
 

NOME DO CANDIDATO: _______________________________________________________________  
No DE INSCRIÇÃO:_____________ 
NÚMERO DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE: _______________________ 
EMPREGO: __________________________________________________________________________ 

 
 
Informar quais são as condições especiais para a realização da prova: 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________. 
 
 
Data: ___/___/2019 
 
Assinatura do Candidato: ________________________ 
 
 
 
Responsável pelo recebimento: _______________ 
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