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CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 01/2018 
 

A Prefeitura Municipal de Areias, Estado de São Paulo, torna público que 

realizará, na forma prevista no artigo 37 da Constituição Federal, a abertura de 

inscrições ao CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS e TÍTULOS para o preenchimento 

de vagas e formação de cadastro de reserva, para os cargos descritos no quadro 

abaixo e disposto no anexo I deste edital.  

 

CARGO VAGAS 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

REMUNERAÇÃO 

(R$) 
REQUISITOS 

BLOCO I – provas em 20/01/2019 às 9 horas 
Agente de Controle de 

Endemias 
02 

40 horas 
semanais 

R$ 956,39 Ensino Médio Completo 

Auxiliar de Consultório Dentário 01 + CR 
40 horas 
semanais 

R$ 956,39 Curso Específico 

Dentista 01 + CR 
Plantão de 8 

horas 
R$ 193,93 p/plantão Registro no CRO 

Enfermeiro 01 + CR 
40 horas 
semanais 

R$ 2.551,75 
Curso Específico e Registro no 

COREN 

Escriturário 01 + CR 
40 horas 
semanais 

R$ 956,39 Ensino Médio Completo 

Farmacêutico 01 
20 horas 
semanais 

R$ 1.531,05 Registro do Órgão de Classe 

Inspetor de Alunos 01 
40 horas 
semanais 

R$ 956,39 Ensino Fundamental Completo 

Médico Cardiologista 01 
Plantão de 8 

h/semana 
R$ 673,66 p/plantão 

Curso Superior Específico e 
Registro CRM e Especialização 

Médico ESF 01 
40 horas 
semanais 

R$ 9.186,30 Registro no CRM 

Médico Plantonista 01 + CR 
Plantão de 24 

horas 
semanais 

R$ 1.275,87 
p/plantão 

Registro no CRM 

Médico Urologista 01 
Plantão de 8 

h/semana 
R$ 673,66 p/plantão 

Curso Superior Específico e 
Registro CRM e Especialização 

Ouvidor Municipal 01 
40 horas 
semanais 

R$ 1.020,70 Ensino Superior Completo 

Professor de Ensino Infantil 01 + CR Hora aula R$ 12,35 h/aula 
Ensino Superior com Habilitação 

Educação Infantil 

Professor Ensino Básico I 01 + CR Hora aula R$ 12,35 h/aula 
Ensino Superior com Habilitação 

Ensino Fundamental 

Professor Ensino Básico II 
Ciências 

01 Hora aula R$ 13,47 h/aula Licenciatura Plena Ciências 

Professor Ensino Básico II 
História 

01 Hora aula R$ 13,47 h/aula Licenciatura Plena História 

Professor Ensino Básico II 
Matemática 

01 Hora aula R$ 13,47 h/aula Licenciatura Plena Matemática 

Professor Ensino Básico II 
Português 

01 Hora aula R$ 13,47 h/aula Licenciatura Plena Português 

BLOCO II – provas em 20/01/2019 às 14 horas 
Agente de Saúde 01 

40 horas 
semanais 

R$ 956,39 Ensino Fundamental Completo 

Auxiliar de Escritório 01 + CR 
40 horas 
semanais 

R$ 956,39 Ensino Fundamental Completo 

Guarda Municipal 01 + CR 
40 horas 
semanais 

R$ 956,39 6ª Série do Ensino Fundamental 

Merendeira 01 + CR 
40 horas 
semanais 

R$ 956,39 6ª Série do Ensino Fundamental 

Motorista 01 + CR 40 horas R$ 956,39 Ensino Fundamental Completo 
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semanais e CNH “D” 

Pedreiro 01 + CR 
40 horas 
semanais 

R$ 956,39 
Alfabetizado e 03 Anos de 

Experiência 

Serviços Gerais Feminino 01 + CR 
40 horas 
semanais 

R$ 956,39 Alfabetizado 

Serviços Gerais Masculino 01 + CR 
40 horas 
semanais 

R$ 956,39 Alfabetizado 

Técnico de Enfermagem 01 + CR 
40 horas 
semanais 

R$ 956,39 Curso Técnico Específico 

 

O concurso destina-se a selecionar candidatos(as) para preenchimento, sob o Regime 

CLT, das vagas relacionadas na tabela acima. 

O Concurso Público será regido pelas instruções especiais constantes do presente 

instrumento elaborado de conformidade com os ditames da Legislação Federal e 

Municipal vigentes e pertinentes. 

 
 

1.1. O Concurso Público será regido por este Edital, por seus Anexos e eventuais 

retificações, e sua execução caberá à empresa Seta Consultoria e Serviços S/S Ltda 

(SETA – CONSULTORIA). 

1.2. Toda menção a horário neste Edital terá como referência o horário oficial de 

Brasília. 

1.3. O número de vagas estabelecidas neste Edital poderá ser acrescido nova vaga 

que surgir, para eventual nomeação dos candidatos que estiverem classificados em 

reserva de contingente, observada a disponibilidade financeira e orçamentária, e se 

autorizadas pela Prefeitura Municipal de Areias, dentro do prazo de validade do 

Concurso Público. 

1.4. O Regime Jurídico do cargo oferecido neste Edital será o Estatutário, em 

conformidade com a legislação pertinente. 

 
 

2.1. Especificações e Atribuições 

2.1.1.Cargo, número de vagas, requisitos, carga horária semanal e remuneração 

constam do Anexo I deste Edital. 

2.1.1. Os Valores da taxa de inscrição constam do Anexo II deste Edital. 

2.1.2. As principais atribuições do cargo constam do Anexo V deste Edital. 

 
 

3.1. O candidato aprovado e classificado neste Concurso Público, na forma 

estabelecida neste Edital, será investido no cargo, se atendidas às seguintes 

exigências: 

a) ser brasileiro nato, naturalizado ou estrangeiro que goze das prerrogativas do art. 12, 

Inciso I do artigo 37 da Constituição da República; 

b) gozar dos direitos políticos; 

c) ter no mínimo 18 (dezoito) anos completos na data da posse; 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

2. ESPECIFICAÇÃO DOS CARGOS 

 

3. REQUISITOS PARA INVESTIDURA DOS CARGOS 
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d) estar quite com as obrigações eleitorais; 

e) estar quite com as obrigações do Serviço Militar, quando se tratar de candidato do 

sexo masculino; 

f) ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, que poderá ser 

aferida mediante perícia médica realizada pelo serviço médico oficial que for designado 

pela Prefeitura Municipal de Areias; 

g) comprovar escolaridade exigida para o cargo, conforme estabelecido no Anexo I 

deste Edital; 

3.2. Os requisitos descritos no item 3.1 deste Edital deverão ser atendidos 

cumulativamente e a comprovação de atendimento deverá ser feita na data da posse 

através de documentação original, juntamente com fotocópia ou cópia autenticada. 

3.3. A falta de comprovação de qualquer um dos requisitos especificados no item 3.1 

deste Edital impedirá a posse do candidato, enquanto não sanar a falha. 

 
 

4.1. O Extrato do Edital será publicado em Jornal de circulação regional. 

4.1.1. O Edital na integra será publicado no Quadro de avisos da Prefeitura Municipal 

de Areias e nos endereços eletrônicos www.areias.sp.gov.br e 

www.setaconcurso.com.br. 

4.2. Os demais atos pertinentes ao certame serão publicados no Quadro de avisos da 

Prefeitura Municipal de Areias e nos endereços eletrônicos www.areias.sp.gov.br e 

www.setaconcurso.com.br. 

4.3. É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar a publicação de todos os 

atos, editais, avisos e comunicados referentes a este Concurso Público que sejam 

publicados através dos meios de divulgação acima citados. 

4.4. Não haverá avisos pelo correio dos atos do certame e, presumir-se-ão cientificados 

os candidatos de todos os atos concernentes ao concurso público nos termos dispostos 

nos itens 4.1 a 4.3 deste Edital.  

 
 

5.1. Disposições Gerais 

5.1.1. As inscrições serão efetuadas exclusivamente nas formas descritas neste Edital. 

5.1.2. Antes de efetuar a inscrição e o pagamento da taxa de inscrição, o candidato 

deverá tomar conhecimento do disposto neste Edital e em seus Anexos e certificar-se 

que preenche todos os requisitos exigidos. 

5.1.3. A inscrição do candidato implicará no conhecimento e a tácita aceitação total e 

irrenunciável das normas e condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais 

não poderá alegar desconhecimento. 

5.1.4. Não haverá, sob qualquer pretexto, inscrição provisória, condicional ou 

extemporânea. 

4. DA DIVULGAÇÃO 

 

5. DAS INCRIÇÕES 
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5.1.5. A inscrição e o valor pago referente à taxa de inscrição são pessoais e 

intransferíveis; não cabendo em hipótese alguma restituição ou devolução de valores 

pagos, salvo nas hipóteses previstas no item 5.2.4. 

5.1.6. Em nenhuma hipótese será aceita transferência de inscrições entre pessoas, 

alteração de locais de realização das provas e alteração da inscrição do concorrente na 

condição de candidato da ampla concorrência para a condição de portador de 

deficiência. 

5.1.7. A declaração falsa ou inexata dos dados constantes do Formulário de Inscrição 

determinará o cancelamento da inscrição e a anulação de todos os atos dela 

decorrentes, em qualquer época, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis. 

5.2. Procedimento para inscrição, taxas e formas de pagamento 

5.2.1. Para formalizar a inscrição o candidato deverá preencher o formulário de 

inscrição, disponível no endereço eletrônico www.setaconcurso.com.br da seguinte 

forma: 

- Acesse o site através do endereço acima citado; 

- Clique sobre o item Inscrições abertas; 

- Clique em Concurso Público Edital nº 01/2018 – PREFEITURA MUNICIPAL DE 

AREIAS – SP; 

- Preencha todos os campos do formulário de inscrição; 

- Clique em Finalizar; 

- Na sequência o sistema irá gerar o comprovante de inscrição e o documento para 

pagamento da taxa de inscrição; 

Período e Procedimentos para Inscrição  

5.2.2. As inscrições serão realizadas através de formulário de inscrição, disponível no 

endereço eletrônico www.setaconcurso.com.br, do dia 24 de novembro de 2018 até às 

24 horas do dia 25 de dezembro de 2018. 

5.2.3. O pagamento da taxa de inscrição deverá ser feito até o dia 26 de dezembro de 

2018, na rede bancária, banco postal, estabelecimentos conveniados com bancos, 

casa lotérica e pelo celular ou computador na internet banking. 

5.2.3.1. O valor da Taxa de Inscrição a ser pago para participação neste Concurso 

Público são os constantes do anexo II deste edital. 

5.2.4. O valor da taxa de inscrição não será devolvido ao candidato, salvo nas 

hipóteses de cancelamento ou não realização do concurso. 

5.2.4.1. Na hipótese de cancelamento ou não realização do Concurso Público, a 

restituição da Taxa de Inscrição deverá ser requerida pelo candidato ou por 

procuração, devidamente reconhecida a firma, por meio do preenchimento e entrega de 

formulário a ser disponibilizado pela Prefeitura Municipal de Areias. A divulgação dar-

se-á conforme subitem 4.2. 
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5.2.4.2. O formulário de restituição da taxa de inscrição estará disponível nos locais 

indicados no subitem 4.2, desde a data de publicação do ato que ensejou o 

cancelamento ou a não realização do certame. 

5.2.5. Não será válida a inscrição cujo pagamento seja realizado em discordância com 

as condições previstas neste Edital. 

5.2.6. Não será efetivada a inscrição se, por qualquer motivo houver inconsistência do 

pagamento da taxa de inscrição, ficando o candidato obrigado a se manifestar 

formalmente, nos termos do item 5.2.7. 

5.2.7. Caberá recurso contra o indeferimento de inscrição por problemas ocasionados 

no pagamento da taxa de inscrição. 

5.2.7.1. O recurso deverá ser protocolado diretamente no endereço eletrônico 

www.setaconcurso.com.br, dentro do período de 2 (dois) dias úteis contados do 

primeiro dia útil subsequente da data de publicação do edital de homologação das 

inscrições deferidas. 

5.2.7.2. O candidato deverá anexar junto ao recurso o comprovante de pagamento da 

taxa de inscrição bem como toda documentação que o candidato julgar necessária à 

comprovação da regularização da inscrição. 

5.2.7.3. A decisão relativa ao deferimento ou indeferimento do recurso será 

disponibilizada conforme subitem 4.2. 
 

 

6.1. Disposições Gerais 

6.1.1. As vagas oferecidas neste Edital não se sujeita a regra de 5% (cinco por cento) 

destinadas aos portadores de deficiência conforme previsto no Decreto Federal nº 

3.298, de 20 de dezembro de 1999, ante a impossibilidade de fracionamento, conforme 

já decidido pelo STF. 

6.1.2. Para fins de adequação e comodidade os candidatos com algum grau de 

deficiência poderão se inscrever nesta condição. As deficiências dos candidatos, 

admitida a correção por equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais, 

devem permitir o desempenho adequado das atribuições especificadas para o cargo. 

6.1.3. O Candidato portador de deficiência, ao se inscrever no Concurso Público, 

deverá observar a compatibilidade das atribuições do cargo ao qual que vai concorrer 

com a deficiência da qual é portador. 

6.1.4. Os candidatos portadores de deficiência, resguardadas as condições previstas 

no Decreto Federal nº 3.298/1999 e suas alterações, particularmente em seu art. 40, 

participarão do Concurso Público em igualdade de condições com os demais 

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

aprovação, ao dia, horário e local de aplicação das provas e à nota mínima exigida. 

6.1.5. Para fins de inscrição na condição de candidato com deficiência, somente serão 

consideradas como pessoas portadoras de deficiências aquelas que se enquadrem nas 

6. DOS CANDIDATOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA 
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situações previstas no art. 4º do Decreto Federal nº 3.298/1999 e suas alterações, 

conforme as seguintes definições: 

a) Deficiência Física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo 

humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a 

forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraparesia, triplegia, 

triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, 

paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto 

as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho 

das funções; 

b) Deficiência Auditiva: perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (db) 

ou mais, aferida por audiograma nas freqüências de 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 

3.000Hz; 

c) Deficiência Visual: cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no 

melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual 

entre 0,3 e 0,5, no melhor olho, com a melhor correção óptica; os casos nos quais a 

somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60º, 

ou a ocorrência simultânea de quaisquer condições anteriores; 

d) Deficiência Mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, 

com manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais 

áreas de habilidades adaptativas, tais como: comunicação, cuidado pessoal, 

habilidades sociais; utilização dos recursos da comunidade; saúde e segurança; 

habilidades acadêmicas; lazer e trabalho; 

e) Deficiência Múltipla: associação de duas ou mais deficiências. 

6.2. Procedimentos Especiais para Inscrição 

6.2.1. O Candidato portador de deficiência, durante o preenchimento do Formulário de 

Inscrição, além de observar os procedimentos descritos no item 5 e seus subitens 

deste Edital, deverá indicar se é portador de deficiência e qual o seu tipo, para que a 

banca possa adequar a prova e local aos portadores de deficiência; 

6.2.2. O candidato portador de deficiência que não preencher os campos específicos 

do Formulário de Inscrição e não cumprir o determinado neste edital terá a sua 

inscrição processada como candidato nas condições normais e não poderá alegar 

posteriormente essa condição para reivindicar condição especial. 

6.2.3. Ao candidato portador de deficiência será dada toda atenção especial e 

dependendo do caso, para fins de acessibilidade, poderá prestar a prova em sala 

diferenciada.  

6.2.4. O candidato deverá enviar através dos correios para a SETA CONSULTORIA E 

SERVIÇOS S/S LTDA - ME, localizada na Rua Duque de Caxias, nº 44-87, Centro, no 

Município de Palmeira D`Oeste, Estado de São Paulo, CEP 15720-000, até o último dia 

de inscrição, o laudo médico expedido no prazo máximo de 90 (noventa) dias antes do 

término das inscrições, o qual deverá atestar a espécie e o grau ou nível de deficiência, 
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com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de 

Doença - CID, bem como a provável causa da deficiência. 

6.2.4.1. O laudo médico mencionado terá validade somente para este Concurso 

Público e deverá ser apresentado em sua forma original nos casos de convocação de 

candidato aprovado, e não será devolvido, ficando a sua guarda sob a responsabilidade 

da Prefeitura Municipal de Areias. 

6.2.4.2. Os candidatos portadores de deficiência poderão ser submetidos à perícia 

médica, com vistas a verificar a existência e a compatibilidade da deficiência com o 

exercício das atribuições do cargo, de acordo com o Decreto Federal nº 3298/1999 e 

suas alterações, para fins de nomeação do candidato classificado e convocado, a ser 

realizada por equipe de profissionais designada pela Prefeitura Municipal de Areias, em 

período estabelecido.  

6.2.4.3. Será excluído deste Concurso Público, mediante cancelamento da inscrição e 

dos atos originados desta, o candidato que apresentar deficiência considerada 

incompatível com as atribuições do cargo. 

6.2.4.4. Os portadores de deficiência participarão deste Concurso Público em igualdade 

de condições com os demais candidatos no que diz respeito ao conteúdo e a avaliação 

das provas. 

6.2.4.5. Concluindo a equipe de profissionais responsáveis pela perícia médica pela 

inexistência da deficiência, o candidato concorrerá juntamente com os demais 

candidatos. 

6.2.4.6. Em caso de não ser realizada perícia médica no ato da inscrição, fica 

reservado a Prefeitura Municipal de Areias o direito de realizá-la antes da posse do 

candidato, nos termos previstos na cláusula 6.2.4.2.  

6.2.4.7. Não ocorrendo a aprovação de candidatos portadores de deficiência em 

número suficiente para preencher as vagas reservadas, estas serão preenchidas pelos 

demais candidatos aprovados no respectivo Concurso Público, nos termos da 

legislação vigente, respeitada a ordem de classificação. 

6.3. Solicitação de Condições Especiais para Realização das Provas 

6.3.1. O candidato portador de deficiência poderá requerer a condição especial para a 

realização das provas, indicando a condição de que necessita para a realização destas, 

conforme previsto no artigo 40, parágrafos 1º e 2º do Decreto Federal nº 3.298/1999 e 

suas alterações. 

6.3.2. A realização de provas nas condições especiais solicitadas pelo candidato 

portador de deficiência, assim considerada aquela que possibilita a prestação do 

exame respectivo, será condicionada à solicitação do candidato e à legislação 

específica, devendo ser observada a possibilidade técnica examinada pela SETA – 

CONSULTORIA. 

6.3.3. O candidato com deficiência deverá enviar através dos correios para a SETA 

CONSULTORIA E SERVIÇOS S/S LTDA - ME, localizada na Rua Duque de Caxias, nº 

44-87, Centro, no Município de Palmeira D´Oeste, Estado de São Paulo, CEP 15720-
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000, em envelope identificado, NO CAMPO DE REMETENTE, da seguinte forma: 

CONCURSO PÚBLICO – PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAS - EDITAL Nº 

001/2018 – NOME DO CANDIDATO – SOLICITAÇÃO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS 

PARA A REALIZAÇÃO DAS PROVAS, até o último dia de inscrição acompanhado do 

laudo médico. 

6.3.4. Os candidatos deverão observar o período para solicitação das condições 

especiais para realização das provas, nos termos no item 6.3.3 deste Edital, sob pena 

de não terem concedidas as condições solicitadas, seja qual for o motivo alegado. 

6.3.5. Na falta do laudo médico ou não contendo este as informações indicadas no item 

6.2.4 ou se for entregue fora do prazo, o candidato perderá o direito de concorrer às 

vagas destinadas neste Edital aos candidatos portadores de deficiência, mesmo que 

declarada tal condição no Formulário de Inscrição, bem como não terá atendida a 

condição especial para realização das provas. 

6.3.6. O candidato com deficiência que necessitar de tempo adicional para a realização 

das provas deverá enviar através dos correios para a SETA CONSULTORIA E 

SERVIÇOS S/S LTDA - ME, localizada na Rua Duque de Caxias, nº 44-87, Centro, no 

Município de Palmeira D´Oeste, Estado de São Paulo, CEP 15720-000, em envelope 

identificado da seguinte forma, NO CAMPO DO REMETENTE: CONCURSO PÚBLICO 

– PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAS - EDITAL Nº 001/2018 – NOME DO 

CANDIDATO – SOLICITAÇÃO DE TEMPO ADICIONAL PARA A REALIZAÇÃO DAS 

PROVAS, até o último dia de inscrição, o parecer emitido por especialista da área de 

sua deficiência justificando a necessidade de tempo adicional, nos termos do § 2º do 

art. 40, do Decreto Federal nº 3.298/1999 e suas alterações. 

6.3.7. Aos deficientes visuais (cegos) que solicitarem prova especial em Braile, serão 

oferecidas provas nesse sistema. 

6.3.8. Aos deficientes visuais (amblíopes), que solicitarem prova especial ampliada, 

serão oferecidas provas com tamanho de letra correspondente a corpo 24. 

6.3.9. O deferimento dos pedidos de condições especiais para realização das provas 

fica condicionado à indicação constante no laudo médico de que trata o item 6.2.4. 

deste Edital. 

6.4. A Prefeitura Municipal de Areias publicará conforme subitem 4.2, a relação dos 

candidatos que tiveram suas inscrições como portador de deficiência e/ou pedido de 

condições especiais deferidos/indeferidos, de acordo com o laudo médico e parecer da 

equipe de profissionais responsável quando for o caso. 

6.4.1. O candidato disporá de 02 (dois) dias úteis, contados do primeiro dia 

subsequente da data de publicação da relação citada no item 6.4, para contestar o 

indeferimento por meio de recurso. 

6.4.1.1. O recurso deverá ser protocolado diretamente no endereço eletrônico 

www.setaconcurso.com.br, dentro do período de 2 (dois) dias úteis contados do 

primeiro dia útil subseqüente da data de publicação das listas constantes do item 6.4. 
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6.4.2. Não serão considerados os recursos encaminhados de qualquer outra forma ou 

prazo que não esteja previsto no item 6.4.1.1 deste Edital. 

6.4.3. Não serão aceitos pedidos de revisão após o prazo determinado no item 6.4.1.1 

deste Edital. 

 
 

7.1. O Concurso Público será composto de PROVA OBJETIVA, de caráter eliminatório 

e classificatório para todos os cargos, PROVA PRÁTICA de caráter eliminatório e 

classificatório para os cargos de Motorista e Pedreiro e PROVA DE TÍTULOS de 

caráter classificatório para os cargos de Professor de Ensino Infantil, Professor 

Ensino Básico I, Professor Ensino Básico II Ciências, Professor Ensino Básico II 

História, Professor Ensino Básico II Matemática e Professor Ensino Básico II 

Português. 

 
 

8.1. As provas objetivas serão realizadas no dia 20 de janeiro de 2019, em Escolas 

localizadas na cidade de Areias, a ser divulgado após a homologação das inscrições, 

conforme item 4. 

8.1.1. Os horários das provas constam do anexo I deste edital. 

8.2. As provas objetivas tem caráter eliminatório e classificatório sendo compostas 

conforme especificado no anexo III. 

8.3. Não haverá possibilidade do candidato antecipar ou retardar a data da prova. 

8.4. As provas objetivas de múltipla escolha terão duração máxima de 3 (três) horas 

cujo conteúdo programático está especificado no anexo IV. 

8.5. À prova objetiva de múltipla escolha será atribuído um valor de 0 (zero) a 100 

(cem) pontos. Será considerado habilitado na Prova Objetiva o candidato que obtiver 

total de pontos igual ou superior a 50 (cinquenta). O candidato que não comparecer 

para realizar a prova será eliminado do concurso. 

8.6. O nível de complexidade e exigência quanto ao conteúdo das provas variará de 

acordo com o grau de escolaridade exigido para preenchimento dos cargos. 

8.7. Os candidatos que obtiverem os pontos necessários e forem classificados, serão 

submetidos gradativamente e na ordem decrescente de classificação à avaliação 

médica e, se necessário, à avaliação psicológica, à medida do surgimento de vaga no 

Quadro de Servidores da Prefeitura Municipal de Areias, de acordo com a necessidade 

ou a critério da Administração Municipal. 

8.8. Na hipótese de anulação de questões da prova, quando de sua avaliação, as 

mesmas serão pontuadas como corretas para todos os candidatos. 

8.9. Não serão consideradas: 

a - As questões da prova assinaladas no cartão de resposta que contenham 

emendas e/ou rasuras, ainda que legíveis; 

b - As questões da prova que contenham mais de uma opção de resposta 

7. DAS ETAPAS DO CONCURSO PUBLICO 

 

8. DA PROVA OBJETIVA – ELIMINATÓRIA E CLASSIFICATÓRIA 
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assinalada no cartão de resposta; 

c - As questões da prova que não estiverem assinaladas no cartão de resposta; 

d - A prova cujo cartão de resposta for preenchido fora das 

especificações contidas no mesmo ou nas instruções da prova. 

8.10. Para realização das provas, o candidato deverá portar caneta esferográfica de 

tinta azul ou preta. 

8.11. Os candidatos somente poderão se retirar do local da prova depois de 

transcorrido tempo mínimo de 1h (uma hora) do seu início. Os candidatos poderão 

levar consigo o caderno de prova.  

8.12. Os 03 (três) últimos candidatos de cada sala onde estiver sendo realizada a prova 

somente poderão entregá-la e retirar-se do local simultaneamente. 

8.13. Não haverá segunda chamada para a prova objetiva. O não comparecimento na 

data e local indicado, sob qualquer que seja a alegação, acarretará a eliminação 

automática do candidato ao certame. 

8.14. É vedado ao candidato prestar a prova objetiva fora do local, data e horário 

divulgado pela organização do Concurso Público, e nem haverá segunda chamada 

para sua realização. 

8.15. Será automaticamente ELIMINADO do certame o candidato que, durante a 

realização da prova: 

a) usar ou tentar usar meios fraudulentos ou ilegais para a sua realização; 

b) for surpreendido dando ou recebendo auxílio na resolução da prova; 

c) utilizar-se de anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta; 

d) utilizar-se ou deixar ligados quaisquer equipamentos eletrônicos que permitam o 

armazenamento ou a comunicação de dados e informações; 

e) faltar com a devida urbanidade para com qualquer membro da equipe de aplicação 

das provas, as autoridades presentes ou candidatos; 

f) afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento de fiscal; 

g) ausentar-se da sala durante a prova, portando o cartão de resposta; 

h) descumprir as instruções contidas no formulário intitulado Folha de Instruções; 

i) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos. 

8.15.1. Não será permitido, durante o período de prova: 

a) o porte de arma de fogo ou outra; 

b) uso de bonés, chapéus ou similares. 

8.15.2. Os candidatos deverão colocar os pertences de mão tais como relógios, 

telefones celulares (devidamente desligados) etc., em sacolas próprias para este fim 

que serão distribuídas pelo fiscal de sala.  

8.15.3 - Celular deverá ser desligado a partir da entrada no local da prova e ser 

religado somente fora do recinto, sob pena de eliminação do certame. 

8.16. Os Candidatos que se recusarem a cumprir os procedimentos do item 8.15.1,  

8.15.2 e 8.15-3 serão retirados da sala de provas e eliminados do presente certame. 



 

 11 

8.17. Para a entrada nos locais de prova, os candidatos deverão apresentar documento 

oficial com foto (R.G. - CNH - CTPS - Carteira de entidades de classes - OAB - CREA - 

Coren - CRESS - etc.) sem os quais o coordenador não permitirá adentrar na sala. 

8.18. Os candidatos deverão comparecer ao local de prova com antecedência mínima 

de 30 (trinta) minutos em relação ao seu início. Não será admitido ingresso de 

candidatos no local de realização das provas após o horário fixado para o seu início. 

8.19. Os portões dos locais de realização das provas serão trancados no horário fixado 

para o seu início. Em hipótese alguma será permitida a entrada após este horário. 

8.20. O candidato deverá transcrever as respostas da prova objetiva para o cartão de 

resposta, que será o único documento válido para a correção. O preenchimento do 

cartão de resposta é de inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder em 

conformidade com as instruções específicas contidas no impresso intitulado Folha de 

Instruções para Realização da Prova. Não haverá substituição do cartão de resposta 

por erro do candidato. 

8.21. O candidato, ao encerrar a prova entregará ao fiscal de prova/sala o cartão de 

resposta, podendo levar consigo o caderno de questões e a folha de instruções com o 

espelho das respostas por ele marcadas no cartão de resposta para fins de 

acompanhamento quando da publicação do gabarito oficial e resultado das provas 

objetivas. 

8.22. O caderno de prova estará disponível no endereço eletrônico 

www.setaconcurso.com.br a partir do momento da publicação do gabarito oficial até o 

último dia do período de recursos contra o mesmo. 

 

 

8.24.1. Todos os candidatos inscritos para os Cargos de Motorista e Pedreiro serão 

submetidos à prova prática. 

8.24.2 As provas PRÁTICAS serão realizadas no dia 20 de janeiro de 2019, às 14 

horas, em local a ser divulgado após a homologação das inscrições, conforme 

item 4. 

8.24.3. A prova prática terá caráter eliminatório e classificatório e terá valor de 0 (zero) 

a 100 (cem) pontos. Será considerado o total de pontos da Prova Prática somente 

para o candidato que obtiver total de pontos igual ou superior a 50 (cinquenta) na 

prova objetiva. O candidato que não comparecer para realizar a Prova Prática será 

eliminado do concurso. 

 

8.25.1. As provas de títulos serão apenas para os cargos de Professor de Ensino 

Infantil, Professor Ensino Básico I, Professor Ensino Básico II Ciências, Professor 

Ensino Básico II História, Professor Ensino Básico II Matemática e Professor 

Ensino Básico II Português. 

8.24. DA PROVA PRÁTICA – ELIMINATÓRIA E CLASSIFICATÓRIA 

 

8.25. DA PROVA DE TÍTULOS - CLASSIFICATÓRIA 
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8.25.2. Os títulos serão pontuados de 0 (zero) a 4 (quatro) pontos a serem somados 

aos total de pontos obtidos na prova objetiva, apenas para os candidatos classificados 

na mesma, conforme tabela de valores abaixo: 

Títulos Pontos 

Curso de pós graduação “latu sensu” com no mínimo 360 (trezentas e 

sessenta) horas na área de atuação. 

1 

Curso de pós graduação “stricto sensu” em nível de mestrado na área de 

atuação. 

1 

Curso de pós graduação “stricto sensu” em nível de doutorado na área de 

atuação. 

2 

8.25.3. O valor máximo dos títulos a serem somados à nota da prova objetiva é de 4 

(quatro) pontos, o valor excedente será desconsiderado. 

8.25.4. Para os candidatos ao cargo que possuam títulos, estes deverão ser entregues 

ao Coordenador das Provas Objetivas, na hora do certame, em envelope lacrado e 

identificado da seguinte forma: PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAS - CONCURSO 

PÚBLICO Nº 001/2018 – NOME DO CANDIDATO – CARGO –TÍTULOS. 

8.25.5. Os títulos serão recepcionados no dia da prova objetiva pelo Coordenador 

do Certame ou pelo Fiscal da sala em que o candidato fizer a prova.  

8.25.6. Somente serão aceitos diplomas em papel timbrado da Instituição que ateste a 

conclusão do curso, a carga horária, assinados e com identificação do responsável pela 

assinatura. 

8.25.7. Serão aceitas cópias dos documentos desde que autenticados. 

8.25.8. Não serão aceitos protocolos de documentos em hipótese alguma. 
 

 

9.1. A classificação final dos candidatos, em ordem decrescente de pontuação, será 

obtida através da totalização da prova objetiva, somados aos totais das provas de 

títulos e prática para os cargos que tenham estas provas. 

9.2. Havendo empate na totalização dos pontos, terá preferência o candidato com 

idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, na forma do disposto no parágrafo único 

do art. 27 da Lei Federal n. 10.741, de 1º de outubro de 2003 - Estatuto do Idoso, na 

data do término das inscrições. 

9.3. Persistindo o empate, o desempate beneficiará o candidato que na ordem a seguir, 

tenha obtido sucessivamente, em cada cargo: 

a) o maior número de pontos na prova de Conhecimentos Específicos; 

b) o maior número de pontos na prova de Língua Portuguesa; 

c) o maior número de pontos na prova de Matemática; 

9.3.1. Persistindo o empate com aplicação do item 9.3, será dada preferência, para 

efeito de classificação, ao candidato de maior idade, assim considerando “dia, mês e 

ano do nascimento”, e desconsiderando “hora de nascimento”. 

9. CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO E DESEMPATE PARA TODAS AS FASES 
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9.3.2. Persistindo o empate com aplicação do item 9.3.1, será processado sorteio 

público para definição de ordem de classificação. 

9.4. A relação com o resultado obtido pelos candidatos será disponibilizada conforme 

subitem 4.1.1. 

9.5. O resultado final deste CONCURSO PÚBLICO contendo as relações discriminadas 

no item 9.4 será disponibilizado conforme subitem 4.1.1. 

 

 

10.1. Caberá interposição de recurso fundamentado no prazo de 2 (dois) dias úteis, 

contados do primeiro dia subsequente à data de publicação do objeto do recurso, 

iniciando e terminando sempre em dias úteis, incluindo-se o dia de início e o dia do 

término, nas seguintes situações: 

a) de qualquer questão da prova objetiva, a contar da publicação do gabarito; 

b) contra a totalização dos pontos obtidos na prova objetiva, desde que se refira a erro 

de cálculo das notas; 

c) do indeferimento contra erros ou omissões na atribuição de notas ou na 

classificação, a contar da data da divulgação do resultado final das provas; 

d) da classificação final desde que seja comprovado erro material, a contar da data da 

divulgação do resultado. 

10.2. O prazo para interposição de recurso é preclusivo e comum a todos os 

candidatos. 

10.3. Os recursos mencionados no item 10.1 deste edital deverão ser protocolados 

diretamente no endereço eletrônico www.setaconcurso.com.br. 

10.4. Não serão aceitos recursos interpostos por qualquer meio que não seja o 

especificado no item 10.3. 

10.5. O recurso deverá obedecer às seguintes determinações: 

a) ser elaborado com argumentação lógica, consistente e acrescida de indicação da 

bibliografia pesquisada pelo candidato para fundamentar seus questionamentos; 

b) ser apresentado de forma única, ou seja, todos os itens que se deseja recorrer 

deverão constar de um único recurso. 

10.6. Admitir-se-á um único recurso por candidato, para cada evento mencionado no 

item 10.1 deste Edital, devidamente fundamentado. 

10.7. Não serão considerados requerimentos, reclamações, notificações extrajudiciais 

ou quaisquer outros instrumentos similares, cujo teor seja objeto de recurso apontado 

no item 10.1.  

10.8. A decisão relativa ao deferimento ou indeferimento do recurso será 

disponibilizada conforme subitem 4.2. 

10.9. O(s) ponto(s) relativo(s) à(s) questão(ões) eventualmente anulada(s) será(ão) 

atribuído(s) a todos os candidatos presentes na prova, independente de interposição de 

recurso. 

10. DOS RECURSOS 
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10.10. Alterado o gabarito oficial de ofício ou por força de provimento de recurso, as 

provas serão corrigidas de acordo com o novo gabarito. 

10.11. Na ocorrência dos dispostos nos itens 10.9. e 10.10. deste Edital, poderá haver 

alteração da classificação inicial obtida para uma classificação superior ou inferior, ou 

ainda, poderá ocorrer a desclassificação do candidato que não obtiver a nota mínima 

exigida. 

 
 

11.1. O resultado final do concurso será homologado pela Prefeitura Municipal de 

Areias. 

11.2. O ato de homologação do resultado final deste Concurso Público será publicado 

no órgão da imprensa oficial e no endereço eletrônico www.setaconcurso.com.br. 

 

 

12.1. Concluído este Concurso Público e homologado o resultado final, a eventual 

concretização do ato de nomeação do candidato aprovado dentro do número de vaga 

ofertada e nos termos deste Edital, obedecerá à estrita ordem de classificação, ao 

prazo de validade deste Concurso Público e ao cumprimento das disposições legais 

pertinentes. 

12.2. O candidato aprovado e classificado poderá ser convocado imediatamente, 

devendo ser observadas as exigências estabelecidas neste Edital. 

12.3. Em caso de surgimento de novas vagas durante o prazo de validade deste 

Concurso Público, observada a disponibilidade financeira e orçamentária, poderão ser 

nomeados mais candidatos aprovados, de acordo com a estrita ordem de classificação. 

12.4. Os candidatos habilitados neste concurso público em classificação superior à 

vaga ofertada não implica em hipótese alguma na obrigatoriedade de nomeação e 

eventual e respectiva posse, podendo estas ser convocadas a critério da Administração 

Municipal de Areias, conforme conveniência e oportunidade. 

 
 

13.1. O candidato aprovado será convocado para apresentar a documentação no prazo 

de até 30 (trinta) dias, contados da data da publicação do ato de sua convocação para 

posterior nomeação e posse. 

13.2. O Candidato que não apresentar a documentação no prazo mencionado no item 

13.1 deste Edital perderá seu direito a nomeação e respectiva posse. 

13.3. Para tomar posse no cargo em que foi nomeado, o candidato deverá atender aos 

requisitos de investidura dispostos no item 3 deste Edital e apresentar obrigatoriamente 

os originais e as respectivas fotocópias simples dos seguintes documentos:  

a) Duas fotos 3x4 recentes; 

b) Documento de identidade reconhecido legalmente em território nacional, com 

fotografia; 

11. DA HOMOLOGAÇÃO 

12. DA NOMEAÇÃO 

 

13. DA POSSE 
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c) Título de eleitor e comprovante de votação na última eleição, ou certidão de 

regularidade emitida pelo respectivo cartório eleitoral; 

d) Cadastro de pessoa física - CPF 

e) Certificado de reservista ou de dispensa de incorporação, quando for do sexo 

masculino; 

f) Comprovante de Escolaridade conforme exigido para o cargo, e registro junto ao 

órgão de classe (Conselho Regional pertinente); 

g) Cartão de cadastramento no PIS/PASEP, se houver; 

h) Certidão de nascimento ou casamento, quando for o caso; 

i) Certidão de nascimento dos filhos, quando for o caso; 

j) Documento de identidade reconhecido legalmente em território nacional, com 

fotografia, ou certidão de nascimento dos dependentes legais, se houver, e documento 

que legalmente comprove a condição de dependência; 

k) Atestado de que não possui registro de antecedentes criminais, emitido pela 

Secretaria de Segurança Pública do Estado; 

l) Atestado de saúde; 

m) Declaração, informando se exerce ou não outro cargo, cargo ou função pública no 

âmbito federal, estadual ou municipal; 

n) Declaração, informando se já é aposentado, por qual motivo e junto a qual regime de 

previdência social; 

o) Declaração de não estar cumprindo sanção por inidoneidade, aplicada por qualquer 

órgão público ou entidade da esfera federal, estadual ou municipal; 

13.3.1. Poderão ser solicitados demais documentos necessários além dos constantes 

no item 13.3 deste edital.  

13.4. Estará impedido de tomar posse o candidato que deixar de apresentar qualquer 

um dos documentos especificados no item 13.3 deste Edital e demais documentos 

solicitados conforme item 13.3.1, bem como deixar de comprovar qualquer um dos 

requisitos para investidura no cargo estabelecido no item 3 deste Edital. 

 
 

14.1. A validade do Concurso Público será de 2 (dois) anos, contados da data de 

homologação do resultado final, podendo ser prorrogado pelo prazo máximo de 2 (dois) 

anos, a critério exclusivo da Prefeitura Municipal de Areias. 

 
 

15.1. A Prefeitura Municipal de Areias nomeará uma Comissão Especial de 

Fiscalização e Acompanhamento especialmente para acompanhar e supervisionar todo 

o Concurso Público, e terá a responsabilidade de julgar os casos omissos ou 

duvidosos, ouvida a SETA – CONSULTORIA. 

14. DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO PUBLICO 

 

15. DISPOSIÇÕES GERAIS 
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15.2. A inscrição do candidato implicará a aceitação total e irrenunciável das normas 

para este Concurso Público contidas nos comunicados, neste Edital, em editais 

complementares, avisos e comunicados a serem publicados. 

15.3. A Prefeitura Municipal de Areias e a SETA – CONSULTORIA não assumem 

qualquer responsabilidade quanto ao transporte, alojamento e/ou alimentação dos 

candidatos, ou despesas afins, quando da realização das etapas deste certame. 

15.4. O candidato que fizer declaração falsa ou inexata ao se inscrever, ou que não 

possa satisfazer todas as condições enumeradas neste Edital, terá a qualquer tempo 

cancelada sua inscrição e serão anulados todos os atos dela decorrentes, mesmo que 

tenha sido aprovado nas provas e exames ou nomeado.  

15.5. Os itens deste edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou 

acréscimos enquanto não consumada a providência ou evento que lhes disser respeito, 

até a data da convocação para as provas correspondentes. Nesses casos, a alteração 

será mencionada em edital complementar, retificação, aviso ou errata a ser publicada 

conforme subitem 4.2. 

15.6. Não será fornecido qualquer documento comprobatório de aprovação ou 

classificação ao candidato, valendo, para esse fim, a publicação oficial. 

15.7. Não serão fornecidos atestados, cópia de documentos, certificados ou certidões 

relativos a notas de candidatos, valendo para quaisquer finalidades as respectivas 

publicações oficiais. 

15.8. Por razões de ordem técnica e de segurança, a SETA – CONSULTORIA não 

fornecerá nenhum exemplar ou cópia de provas relativas a concursos anteriores para 

candidatos, autoridades ou instituições de direito público ou privado. 

15.9. Os prazos estabelecidos neste edital são preclusivos, contínuos e comuns a 

todos os candidatos, não havendo justificativa para o não cumprimento e para a 

apresentação de recursos e/ou de documentos após as datas estabelecidas. 

15.10. É de responsabilidade do candidato, após a homologação e durante o prazo de 

validade deste Concurso Público, manter seu endereço atualizado junto a Prefeitura 

Municipal de Areias, por meio de correspondência registrada endereçada ao 

Departamento de Pessoal - Concurso Público Edital nº 01/2018, situado na Praça nove 

de julho, nº 202 – Centro - CEP 12.820-000 – AREIAS - SP, assumindo a 

responsabilidade eventual do não recebimento de qualquer correspondência a ele 

encaminhada pela Prefeitura Municipal, decorrente de insuficiência, equívoco ou 

alteração dos dados constantes da inscrição. 

15.11. A Prefeitura Municipal de Areias e a SETA – CONSULTORIA não se 

responsabilizam por quaisquer cursos, textos, apostilas e outros materiais impressos ou 

digitais referentes às matérias deste Concurso Público ou por quaisquer informações 

que estejam em desacordo com o disposto neste Edital. 

15.12. A comprovação da tempestividade dos recursos e documentações será feita por 

protocolo de recebimento, atestando exclusivamente a entrega. 
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15.13. Não serão considerados os recursos intempestivos ou interpostos em desacordo 

com este Edital. 

15.14. Incorporar-se-ão a este Edital, para todos os efeitos, quaisquer editais 

complementares, atos, avisos e convocações, relativos a este Concurso Público, que 

vierem a ser publicados pela Prefeitura Municipal de Areias conforme subitem 4.2. 

15.15. O candidato convocado para o exercício de sua atividade fica obrigado a 

participar de todos os cursos e treinamentos oferecidos pela Prefeitura Municipal de 

Areias ou por ela indicados. 

15.15. Os documentos físicos pertinente ao Concurso Público ficarão arquivados na 

Prefeitura Municipal de Areias e os eletrônicos no sistema digital da SETA Consultoria 

a disposição dos órgãos de controle externo. 

15.17 - Decorridos 180 (cento e oitenta) dias após o Tribunal de Contas julgar o 

Procedimento deste Concurso Público e não se caracterizando qualquer óbice, é 

facultada a incineração do material utilizado e demais registros escritos, mantendo-se, 

porém, pelo prazo de validade do Concurso Público, os registros eletrônicos, sob a 

responsabilidade da SETA – CONSULTORIA. 

16. Integram este Edital os seguintes anexos: 

a) Anexo I - Quadro de cargo 

b) Anexo II - Taxas de Inscrições  

c) Anexo III - Detalhamento das provas objetivas 

d) Anexo IV - Conteúdo programático 

e) Anexo  V - Principais Atribuições dos Cargos 
 

Prefeitura do Município de Areias - SP. 

Aos 20 de novembro de 2018. 

 

 

 

Paulo Henrique de Souza Coutinho 

Prefeito Municipal 
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ANEXO I - QUADRO DE CARGOS 

 

CARGO VAGAS 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

REMUNERAÇÃO 

(R$) 
REQUISITOS 

BLOCO I – provas em 20/01/2019 às 9 horas 
Agente de Controle de 

Endemias 
02 

40 horas 
semanais 

R$ 956,39 Ensino Médio Completo 

Auxiliar de Consultório Dentário 01 + CR 
40 horas 
semanais 

R$ 956,39 Curso Específico 

Dentista 01 + CR 
Plantão de 8 

horas 
R$ 193,93 p/plantão Registro no CRO 

Enfermeiro 01 + CR 
40 horas 
semanais 

R$ 2.551,75 
Curso Específico e Registro no 

COREN 

Escriturário 01 + CR 
40 horas 
semanais 

R$ 956,39 Ensino Médio Completo 

Farmacêutico 01 
20 horas 
semanais 

R$ 1.531,05 Registro do Órgão de Classe 

Inspetor de Alunos 01 
40 horas 
semanais 

R$ 956,39 Ensino Fundamental Completo 

Médico Cardiologista 01 
Plantão de 8 

h/semana 
R$ 673,66 p/plantão 

Curso Superior Específico e 
Registro CRM e Especialização 

Médico ESF 01 
40 horas 
semanais 

R$ 9.186,30 Registro no CRM 

Médico Plantonista 01 + CR 
Plantão de 24 

horas 
semanais 

R$ 1.275,87 
p/plantão 

Registro no CRM 

Médico Urologista 01 
Plantão de 8 

h/semana 
R$ 673,66 p/plantão 

Curso Superior Específico e 
Registro CRM e Especialização 

Ouvidor Municipal 01 
40 horas 
semanais 

R$ 1.020,70 Ensino Superior Completo 

Professor de Ensino Infantil 01 + CR Hora aula R$ 12,35 h/aula 
Ensino Superior com Habilitação 

Educação Infantil 

Professor Ensino Básico I 01 + CR Hora aula R$ 12,35 h/aula 
Ensino Superior com Habilitação 

Ensino Fundamental 

Professor Ensino Básico II 
Ciências 

01 Hora aula R$ 13,47 h/aula Licenciatura Plena Ciências 

Professor Ensino Básico II 
História 

01 Hora aula R$ 13,47 h/aula Licenciatura Plena História 

Professor Ensino Básico II 
Matemática 

01 Hora aula R$ 13,47 h/aula Licenciatura Plena Matemática 

Professor Ensino Básico II 
Português 

01 Hora aula R$ 13,47 h/aula Licenciatura Plena Português 

BLOCO II – provas em 20/01/2019 às 14 horas 
Agente de Saúde 01 

40 horas 
semanais 

R$ 956,39 Ensino Fundamental Completo 

Auxiliar de Escritório 01 + CR 
40 horas 
semanais 

R$ 956,39 Ensino Fundamental Completo 

Guarda Municipal 01 + CR 
40 horas 
semanais 

R$ 956,39 6ª Série do Ensino Fundamental 

Merendeira 01 + CR 
40 horas 
semanais 

R$ 956,39 6ª Série do Ensino Fundamental 

Motorista 01 + CR 
40 horas 
semanais 

R$ 956,39 
Ensino Fundamental Completo 

e CNH “D” 

Pedreiro 01 + CR 
40 horas 
semanais 

R$ 956,39 
Alfabetizado e 03 Anos de 

Experiência 

Serviços Gerais Feminino 01 + CR 
40 horas 
semanais 

R$ 956,39 Alfabetizado 

Serviços Gerais Masculino 01 + CR 
40 horas 
semanais 

R$ 956,39 Alfabetizado 

Técnico de Enfermagem 01 + CR 
40 horas 
semanais 

R$ 956,39 Curso Técnico Específico 
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ANEXO II – VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO  

CARGO 

VALOR DA TAXA DE 

INSCRIÇÃO 

(R$) 

Agente de Controle de Endemias R$ 40,00 

Agente de Saúde R$ 30,00 

Auxiliar de Consultório Dentário R$ 40,00 

Auxiliar de Escritório R$ 30,00 

Dentista R$ 70,00 

Enfermeiro R$ 70,00 

Escriturário R$ 40,00 

Farmacêutico R$ 70,00 

Guarda Municipal R$ 30,00 

Inspetor de Alunos R$ 30,00 

Médico Cardiologista R$ 70,00 

Médico ESF R$ 70,00 

Médico Plantonista R$ 70,00 

Médico Urologista R$ 70,00 

Merendeira R$ 30,00 

Motorista R$ 30,00 

Ouvidor Municipal R$ 70,00 

Pedreiro R$ 30,00 

Professor de Ensino Infantil R$ 70,00 

Professor Ensino Básico I R$ 70,00 

Professor Ensino Básico II Ciências R$ 70,00 

Professor Ensino Básico II História R$ 70,00 

Professor Ensino Básico II Matemática R$ 70,00 

Professor Ensino Básico II Português R$ 70,00 

Serviços Gerais Feminino R$ 30,00 

Serviços Gerais Masculino R$ 30,00 

Técnico de Enfermagem R$ 40,00 

ANEXO III – FORMA DA PROVA -  QUESTÕES OBJETIVAS   

 

 

CARGOS: 

Agente de Controle de Endemias 

Agente de Saúde 

Auxiliar de Consultório Dentário 

Dentista 

Enfermeiro 

Farmacêutico 
Médico Cardiologista 
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Médico ESF 

Médico Plantonista 

Médico Urologista 

Motorista 

Professor de Ensino Infantil 

Professor Ensino Básico I 

Professor Ensino Básico II Ciências 

Professor Ensino Básico II História 

Professor Ensino Básico II Matemática 

Professor Ensino Básico II Português 

Técnico de Enfermagem 

Matéria Nº de Alternativas Nº de 

Questões 

Pontuação por questão Total 

Língua Portuguesa 4 10 2,5 25 

Matemática 4 10 2,5 25 

Conhecimentos 

Gerais  

4 10 2,5 25 

Conhecimentos 

Específicos  

4 10 2,5 25 

Total /////////////////////////// 40 ////////////////////////////////// 100 
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CARGOS: 

Auxiliar de Escritório 

Escriturário 

Guarda Municipal 

Inspetor de Alunos 

Merendeira 

Ouvidor Municipal 

Pedreiro 

Serviços Gerais Feminino 

Serviços Gerais Masculino 

Matéria Nº de Alternativas Nº de 

Questões 

Pontuação por questão Total 

Língua Portuguesa 4 12 2,5 30 

Matemática 4 12 2,5 30 

Conhecimentos 

Gerais  

4 16 2,5 40 

Total /////////////////////////// 40 ////////////////////////////////// 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 22 

 

ANEXO IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

CONHECIMENTOS BÁSICOS 

 
4.1 – Cargos de NÍVEL SUPERIOR: Dentista; Enfermeiro; Farmacêutico; Médico 
Cardiologista; Médico ESF; Médico Plantonista; Médico Urologista; Ouvidor Municipal; 
Professor de Ensino Infantil; Professor Ensino Básico I; Professor Ensino Básico II 
Ciências; Professor Ensino Básico II História; Professor Ensino Básico II Matemática e 
Professor Ensino Básico II Português. 

 

4.1.1 - Língua Portuguesa – Nível Superior 
ORTOGRAFIA; ACENTUAÇÃO;  DIVISÃO SILÁBICA;  ESTRUTURA E FORMAÇÃO 
DAS PALAVRAS: DERIVAÇÃO E COMPOSIÇÃO - PREFIXOS E SUFIXOS – 
RADICAIS GREGOS E LATINOS; CLASSES DE PALAVRAS: VERBOS E 
SUBSTANTIVOS (TODAS AS DEZ- ÊNFASE EM CLASSIFICAÇÃO DOS VERBOS, 
VERBOS REGULARES, IRREGULARES, DEFECTIVOS, ANÔMALOS E 
ABUNDANTES- (TEMPOS E MODOS VERBAIS). SUBSTANTIVOS: CLASSIFICAÇÃO; 
FLEXÃO EM GÊNERO, NÚMERO E GRAU ( ÊNFASE EM SUBSTANTIVOS 
EPICENOS, SOBRECOMUNS, COMUNS DE DOIS GÊNEROS E DE GÊNERO 
VACILANTE); SIGNIFICAÇÃO DAS PALAVRAS: SINÔNIMOS E ANTÔNIMOS; 
PARÔNIMOS, HOMÔNIMOS; PROCESSO DE COORDENAÇÃO E SUBORDINAÇÃO 
DAS ORAÇÕES; EQUIVALÊNCIA E TRANSFORMAÇÃO DAS ESTRUTURAS; 
REGÊNCIA VERBAL E NOMINAL; CONCORDÂNCIA VERBAL E NOMINAL; 
PONTUAÇÃO: CRASE; COMPREENSÃO E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO; COESÃO 
E COERÊNCIA TEXTUAL; PARAGRAFAÇÃO; INFORMAÇÕES LITERAIS E 
INTERFERÊNCIAS; PONTO DE VISTA DO AUTOR. VARIAÇÃO LINGUÍSTICA. 
 

4.1.2 - Matemática – Nível Superior  
TEORIA DOS CONJUNTOS. CONJUNTOS NUMÉRICOS (DEFINIÇÕES, 
OPERAÇÕES E PROPRIEDADES): NÚMEROS NATURAIS, NÚMEROS INTEIROS, 
NÚMEROS RACIONAIS, NÚMEROS IRRACIONAIS E NÚMEROS REAIS. UNIDADES 
DE MEDIDA. SISTEMA MÉTRICO DECIMAL. MÍNIMO MÚLTIPLO COMUM E MÁXIMO 
DIVISOR COMUM. RELAÇÕES: PAR ORDENADO, REPRESENTAÇÃO GRÁFICA, 
PRODUTO CARTESIANO, RELAÇÃO BINÁRIA, DOMÍNIO E IMAGEM E RELAÇÃO 
INVERSA. ANÁLISE DE GRÁFICOS E TABELAS. TEORIA DAS FUNÇÕES. 
FUNÇÕES DO 1º GRAU. FUNÇÕES DO 2º GRAU. EQUAÇÕES IRRACIONAIS. 
INEQUAÇÕES IRRACIONAIS. POTENCIAÇÃO. RADICIAÇÃO. EQUAÇÃO DO 1º E 2º 
GRAU. TRIGONOMETRIA. SEQUÊNCIAS. PROGRESSÃO ARITMÉTICA E 
GEOMÉTRICA. MATRIZES. DETERMINANTES. SISTEMAS LINEARES. ANÁLISE 
COMBINATÓRIA: PRINCÍPIO FUNDAMENTAL DE CONTAGEM, FATORIAL, 
PERMUTAÇÕES, ARRANJOS E COMBINAÇÕES. BINÔMIO DE NEWTON. 
PROBABILIDADE. RAZÃO E PROPORÇÃO. REGRA DE TRÊS SIMPLES E 
COMPOSTA. MATEMÁTICA FINANCEIRA: PORCENTAGEM, CAPITAL, MONTANTE, 
DESCONTOS, LUCROS, PREJUÍZOS, TAXAS DE JUROS, JUROS SIMPLES E 
JUROS COMPOSTOS. 
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4.1.3 – Conhecimentos Gerais – Nível Superior 
HISTÓRIA DO BRASIL, GEOGRAFIA DO BRASIL, ATUALIDADES SOBRE CIÊNCIAS, 
RELIGIÃO, CULTURA, POLÍTICA, ESPORTE E OS MAIS DIVERSOS TEMAS DE 
INTERESSE SOCIAL NO BRASIL E NO MUNDO DIVULGADOS PELA GRANDE 
MÍDIA (RADIO, JORNAIS, TV E INTERNET). 
 
 
 

4.2 – Cargos de NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO: Agente de Controle de Endemias; Auxiliar 

de Consultório Dentário; Escriturário e Técnico de Enfermagem. 

 

 

4.2.1 - Língua Portuguesa – Nível Médio/Técnico 
ORTOGRAFIA: USO DE S E Z. EMPREGO DE SS, C, Ç, CH, EX, J E G. DIVISÃO 
SILÁBICA: SEPARAÇÃO E PARTIÇÃO DE SILABAS. CLASSIFICAÇÃO DAS 
PALAVRAS QUANTO AO NÚMERO DE SÍLABAS. ACENTUAÇÃO GRÁFICA: 
CLASSIFICAÇÃO DAS PALAVRAS QUANTO À USO POSIÇÃO DA SÍLABA TÔNICA, 
CLASSES DE PALAVRAS ( CLASSES GRAMATICAIS). FLEXÕES/; GÊNERO, 
NÚMERO E GRAU. CRASE. FRASE E ORAÇÃO. SINÔNIMOS E ANTÔNIMOS. 
INTERPRETAÇÃO DE TEXTO. SUFIXOS E PREFIXOS. 
 

4.2.2 - Matemática – Nível Médio/Técnico 
AS 4 OPERAÇÕES, NÚMEROS INTEIROS, FRAÇÃO, NÚMEROS DECIMAIS, MDC E 
MMC,  REGRA DE TRÊS,  PORCENTAGEM,  SISTEMAS DE MEDIDAS. 

 

4.2.3 – Conhecimentos Gerais – Nível Médio/Técnico 
 
HISTÓRIA DO BRASIL, GEOGRAFIA DO BRASIL, ATUALIDADES SOBRE CIÊNCIAS, 
RELIGIÃO, CULTURA, POLÍTICA, ESPORTE E OS MAIS DIVERSOS TEMAS DE 
INTERESSE SOCIAL NO BRASIL E NO MUNDO DIVULGADOS PELA GRANDE 
MÍDIA (RADIO, JORNAIS, TV E INTERNET). 
 
 
 

4.3 – Cargos de NÍVEL ALFABETIZADO/FUNDAMENTAL: Agente de Saúde; Auxiliar 

de Escritório; Guarda Municipal; Inspetor de Alunos; Merendeira; Motorista; Pedreiro; 

Serviços Gerais Feminino e Serviços Gerais Masculino. 

 

 

4.3.1 - Língua Portuguesa – Nível Alfabetizado/Fundamental 
ORTOGRAFIA: USO DE S E Z. EMPREGO DE SS, C, Ç, CH, EX, J E G. DIVISÃO 
SILÁBICA: SEPARAÇÃO E PARTIÇÃO DE SILABAS. CLASSIFICAÇÃO DAS 
PALAVRAS QUANTO AO NÚMERO DE SÍLABAS. ACENTUAÇÃO GRÁFICA: 
CLASSIFICAÇÃO DAS PALAVRAS QUANTO À USO POSIÇÃO DA SÍLABA TÔNICA, 
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CLASSES DE PALAVRAS ( CLASSES GRAMATICAIS). FLEXÕES/; GÊNERO, 
NÚMERO E GRAU. CRASE. FRASE E ORAÇÃO. SINÔNIMOS E ANTÔNIMOS. 
INTERPRETAÇÃO DE TEXTO. SUFIXOS E PREFIXOS. 
 

4.2.2 - Matemática – Nível Alfabetizado/Fundamental 
AS 4 OPERAÇÕES, NÚMEROS INTEIROS, FRAÇÃO, NÚMEROS DECIMAIS, MDC E 
MMC,  REGRA DE TRÊS,  PORCENTAGEM,  SISTEMAS DE MEDIDAS. 

 

4.2.3 – Conhecimentos Gerais – Nível Alfabetizado/Fundamental 
 
HISTÓRIA DO BRASIL, GEOGRAFIA DO BRASIL, ATUALIDADES SOBRE CIÊNCIAS, 
RELIGIÃO, CULTURA, POLÍTICA, ESPORTE E OS MAIS DIVERSOS TEMAS DE 
INTERESSE SOCIAL NO BRASIL E NO MUNDO DIVULGADOS PELA GRANDE 
MÍDIA (RADIO, JORNAIS, TV E INTERNET). 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

Agente de Controle de Endemias 

Agente de Saúde 

Auxiliar de Consultório Dentário 

Constituição Federal (Dos Direitos e Garantias Fundamentais Art. 5º a 17 – Da 
Administração Pública Art. 37 a 41 – Da Saúde Art. 196 a 200) - Conselho Municipal de 
Saúde – Lei 8.080/1990 – Lei 8.132/1990. Lei nº 11.350/2006. Portaria PNAB nº 
2.436/2017. Promoção, prevenção e proteção e orientação as famílias e grupos. Plano 
de ação local de saúde. Trabalho em equipe nas unidades básicas do Sistema Único 
de Saúde. Educação sanitária e ambiental e desenvolvimento de ações de cidadania. 
Noções básicas da função – Procedimentos – Material – Instrumentos – Equipamentos 
– Técnica – Segurança no trabalho - Relacionamento Humano - Higiene - Vestuário - 
Comportamento - Trabalho em equipe - Planejamento e Organização.  

 

Dentista 

Saúde Pública: índices, sistema de atendimento; Semiologia em Saúde Bucal: exame 
clínico, anamnese, exames complementares e diagnóstico das afecções da boca; 
AIDS: consequências na cavidade oral; Procedimentos básicos de dentística operatória 
e restauradora: técnica e tipos de preparo, materiais dentários; Oclusão; Prevenção: 

higiene dental, selantes, técnica invasiva e aplicação de flúor (tópico e sistêmico; 
Farmacologia: anestésicos, anti-inflamatórios e antibioticoterapia; Periodontia: tipo e 
classificação das doenças, raspagem e procedimentos básicos; Pediatria: tipos de 
preparo, material forrador e restaurador, traumatologia; Cirurgia; Pronto atendimento: 
urgência e emergência; Endodontia: diagnóstico e tratamento das lesões endodônticas; 
Métodos de desinfecção e esterilização; Noções de biossegurança em odontologia. 

 

Enfermeiro 

1- Fundamentos do Exercício da Enfermagem. 2- Lei do Exercício Profissional (Lei 
n.°7.498/1986– Regulamentada pelo Decreto 94.406/1987). Código de Ética e 
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Deontologia de Enfermagem – análise crítica.Bioética. 3- Processo Social de Mudança 
das Práticas Sanitárias no SUS e na Enfermagem. 4- Administração dos Serviços de 
Enfermagem. 4.1- Normas, Rotinas e Manuais – elaboração e utilização na 
enfermagem. 5- Enfermeiro como líder e agente de mudança. 6- Concepções teórico-
práticas da Assistência de Enfermagem. 7- Sistematização da Assistência de 
Enfermagem. 8- Política Nacional de Atenção às Urgências. 9- Assistência de 
enfermagem em nível ambulatorial. 10- Normas do Ministério da Saúde para atuação: 
programa nacional de imunizações, programas da mulher, da criança, do adolescente, 
do idoso, para DST e AIDS, para hanseníase, para pneumologia sanitária, para 
hipertensão e de diabético. 11- Planejamento da assistência de enfermagem. Processo 
de enfermagem ‐ teoria e prática. 12- Consulta de enfermagem. 13- Medidas de higiene 

e de segurança nos serviços de enfermagem. 14- Emergências clínico‐cirúrgicas e a 
assistência de enfermagem. 15- Primeiros socorros. 16- Assistência integral por meio 
do trabalho em equipes: de enfermagem, multiprofissional e interdisciplinar. 17- Ensino 
ao paciente com vistas ao auto‐cuidado: promoção e prevenção da saúde. 18- Portaria 
PNAB nº 2.436/2017.  

 

Farmacêutico 

Gerenciamento e organização de farmácia; almoxarifado; avaliação da área física e 
condições adequadas de armazenamento; Controle de estoque de materiais e 
medicamentos; Padronização de itens de consumo. Conceitos: Sistema Único de 
Saúde, Vigilância Sanitária, Vigilância Epidemiológica e Assistência Farmacêutica; 
Política de Medicamentos; Farmacologia Básica e Clínica; Legislação farmacêutica e 
ética profissional. Farmacologia; Farmacocinética; Controle de Estoque de 
medicamentos; Homeopatia; Fitoterapia; Legislação Sanitária e Farmacêutica; 
Administração e economia farmacêutica; Boas Práticas de Fabricação e Controle de 
Produtos Farmacêuticos.  

 

Médico Cardiologista 

Médico ESF 

Médico Plantonista 

Médico Urologista 

Conhecimentos Gerais de Clínica Médica: Doenças sexualmente transmissíveis; 
Doenças crônico-degenerativas; Doenças infectocontagiosas e parasitárias; Doenças 
metabólicas; Educação em saúde; Princípios de medicina social e preventiva; 
Antibioticoterapia; Atendimento de emergência; Choques; Afecções cardíacas; 
Primeiros Socorros; Conhecimentos gerais aplicados à medicina do trabalho; Bioética e 
deontologia médica; Saúde pública e modelo de organização do Sistema Único de 
Saúde - SUS. Usos de exames de rastreamento precoce das doenças. Doenças de 
relevância epidemiológica na realidade brasileira. 

 

Motorista 

Legislação e Sinalização de Trânsito. Normas gerais de circulação e conduta. Direção 

defensiva. Primeiros Socorros. Segurança no transito. 
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Professor de Ensino Infantil 

Professor Ensino Básico I 

Professor Ensino Básico II Ciências 

Professor Ensino Básico II História 

Professor Ensino Básico II Matemática 

Professor Ensino Básico II Português 

Constituição da República Federativa do Brasil (Art. 205 - 214), Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional - Lei nº 9.394/96; Estatuto da Criança e do Adolescente - 
Lei 8069/90; Resolução CNE/CEB nº 4, de 13 de julho de 2010 que fixa as Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Educação Básica; Política Nacional de Educação 
Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. Resolução CNE/CEB 07/2010 que fica 
as Fixa Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 09 (nove) anos 

 

Técnico de Enfermagem 
Noções básicas de Anatomia e Fisiologia Humana; Necessidades básicas do ser 
humano; Procedimentos de enfermagem: descrição, materiais necessários e técnicas; 
Farmacologia aplicada à Enfermagem: princípios básicos de Farmacologia: cálculos e 
diluições, interações medicamentosas, principais medicamentos nas especialidades 
(indicações, contraindicações, mecanismo de ação e efeitos adversos); Noções básicas 
de exames clínicos, posições para exames e cuidados da enfermagem; Cuidados com 
o corpo após a morte; Noções de doenças transmissíveis e focos de contaminação; 
Vias de transmissão, medidas de prevenção, controle e tratamentos de doenças; 
Programa Nacional de Imunização; Programa Nacional de Segurança do Paciente 
(PNSP); Política Estadual de Humanização (PEH); Princípios e Diretrizes do Sistema 
Único de Saúde (SUS). 
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ANEXO V – PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

 
CARGO PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES 

Agente de Controle de Endemias 

Agente de combate as endemias tem como atribuição o 
exercício de atividades de vigilância, prevenção e controle de 
doenças e promoção da saúde, desenvolvidas em 
conformidade com as diretrizes do SUS e sob supervisão do 
gestor de cada ente federado. Trabalho de campo como: 
vistoria de residências, depósitos, terrenos baldios e 
estabelecimentos comerciais para buscar focos endêmicos. 
Inspeção cuidadosa de caixa de água, calhas e telhados. 
Aplicação de larvicidas e inseticidas. Orientações quanto a 
prevenção e tratamento de doenças infecciosas. 
Recenseamento de animais. 

Agente de Saúde 

Trabalho geralmente desenvolvido no campo utiliza-se de 
inseticida e larvicida com uso de bombas manuais ou 
motorizadas com E.P.I. (equipamentos de proteção individual); 
Desenvolvimento de trabalho no combate aos vetores de 
doenças seguindo normas técnicas do Ministério da Saúde; 
Executar tarefas afins e de interesse da municipalidade. 

Auxiliar de Consultório Dentário 

Receber, registrar e encaminhar doentes para o atendimento 
necessário, servindo de suporte e apoio na execução dos 
serviços, preencher fichas com os dados individuais dos 
pacientes, bem como os boletins de informações 
odontológicos, se necessário, atender chamadas telefônicas, 
prestando informações e anotando recados para 
oportunamente transmiti-los aos respectivos destinatários. 
Receber, registrar, e encaminhar material para o exame de 
laboratório. Controlar o fichário e arquivo de documentos 
relativos ao histórico dos pacientes. Coordenar exames 
médicos periódicos e pré-admissionais. Encaminhar laudos. 
Controlar materiais, medicamentos e equipamentos. Zelar pelo 
bom funcionamento das atividades, bem como do material e 
da limpeza do ambiente. Executar outras atividades 
compatíveis com a função ou com as especificadas, conforme 
a necessidade do município, bem como de acordo com a 
solicitação superior. 

Auxiliar de Escritório 

trabalhos simples de escritório, compreendidos em rotinas 
preestabelecidas, que possam ser prontamente aprendidas e 
que requeiram pouca capacidade de julgamento. Fazer 
anotações em fichas e manusear fichários; classificar e 
organizar expedientes recebidos; obter informações de fontes 
determinadas e fornecê-las aos interessados, quando 
autorizado; transcrever textos à máquina e executar outros 
serviços datilográficos rotineiros; datilografar cartas, ofícios, 
memorandos, telegramas, folhas de pagamento etc.; operar 
com máquinas de escritório, tais como duplicadores, 
endereçadoras, etc.; auxiliar na separação, classificação, 
distribuição, numeração, selagem e expedição de 
correspondências, Executar outras tarefas correlatas. 

Dentista 
Examinar, diagnosticar e tratar afecções da boca, dentes e 
região maxilofacial, utilizando processos clínicos ou cirúrgicos. 
Prescrever ou administrar medicamentos determinando via 
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oral ou parenteral, para tratar ou prevenir afecções dos dentes 
e da boca. Manter registro dos pacientes examinados e 
tratados. fazer perícias odonto-administrativas, examinando a 
cavidade bucal e os dentes, a fim de fornecer atestados de 
capacitação física para admissão de pessoal na Prefeitura. 
Efetuar levantamentos que identifiquem indicadores 
odontológicos de saúde pública. Participar do planejamento, 
execução e avaliação de programas educativos de prevenção 
dos problemas de saúde bucal e programas de atendimento 
odontológico voltado para os estudantes da rede municipal de 
ensino e para a população de baixa renda. Participar da 
elaboração de planos de fiscalização sanitária. Executar outras 
tarefas afins, compatíveis com as especificadas ou conforme 
necessidade do Município e determinação superior. 

Enfermeiro 

Supervisionar trabalhos relacionados com as atividades 
assistenciais, dirigidas à comunidade na área de saúde e 
programas sociais. Coordenar e auxiliar a execução de 
projetos específicos nas áreas de saúde e promoção social. 
Elaborar levantamentos e dados para estudo e identificação de 
problemas de saúde e sociais na comunidade. Orientar grupos 
específicos de pessoas face a problemas de saúde, higiene e 
habitação, planejamento familiar e outros. Participar de 
campanhas preventivas e/ou de vacinação. Elaborar mapas, 
boletins e similares. Elaborar relatórios, anotações em fichas 
apropriadas os resultados obtidos. Ministrar cursos de 
primeiros socorros. Supervisionar as atividades de 
planejamento ou execução referentes à sua área de atuação. 
Executar outras atividades compatíveis com as previstas no 
cargo e/ou com as especificadas, conforme as necessidades 
do Município e determinação superior. 

Escriturário 

executar serviços complexos de escritório que envolva 
redação oficial; organizar a elaboração de fichários e arquivos 
de documentação e de legislação; protocolo; organizar 
agenda; realizar todo o trabalho que envolva acesso à internet; 
atendimento ao público; secretariar reuniões, Executar outras 
tarefas correlatas. 

Farmacêutico 

Atividade de programação, supervisão, coordenação e 
execução especializada, abrangendo trabalhos e estudos 
relativos a métodos e técnicas de produção, controle e análise 
clínica e toxicológica de medicamentos, bem como trabalhos 
em laboratório ou em campo, envolvendo drogas, produtos 
químicos ou biológicos usados em campanha de saúde 
publica. Compreende os cargos que se destinam a preparar 
produtos farmacêuticos, segundo fórmulas estabelecidas, 
desenvolver estudos visando a padronização de 
medicamentos, bem como orientar as unidades quanto ao uso, 
à diluição e à armazenagem de medicamentos. 

Guarda Municipal 

Executar os serviços que sejam determinados pelos 
superiores, responsabilizar-se pela manutenção e conservação 
do equipamento utilizado. Proceder a apreensão de animais 
soltos nas vias públicas e outras tarefas correlatas. Exercer 
serviços de vigia e guarda de bens públicos e tarefas 
correlatas. Exercer vigilância em locais previamente 
determinados, realizar ronda de inspeção em intervalos 
fixados, adotando providencias tendentes a evitar roubo, 
incêndios, danificações nos edifícios, praças, jardins, materiais 
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sob sua guarda, etc. Controlar a entrada e saída de pessoas e 
veículos pelos portões de acesso sob sua vigilância, 
verificando quando necessário, as autorizações do ingresso. 
Verificar se as portas e janelas e demais vias de acesso, estão 
devidamente fechadas quando do encerramento do 
expediente. Investir quaisquer condições anormais que tenha 
observado, responder as chamadas telefônicas e anotar 
recados. Levar ao imediato conhecimento das autoridades 
competentes qualquer irregularidade verificada. Acompanhar 
funcionários, quando necessário, no exercício de suas 
funções. Exercer tarefas afins ou que sejam determinadas por 
seus superiores. 

Inspetor de Alunos 

observar os alunos em todas as dependências da Unidade 
Municipal de Educação, zelando pelo seu bem estar, 
orientando-os no cumprimento das normas de conduta e 
organizando os grupos nos jogos e brincadeiras; acompanhar 
os alunos na entrada, saída, nos intervalos de aulas, recreios e 
ônibus escolar; zelar pela disciplina dos alunos nas áreas de 
circulação da Unidade Municipal de Educação; atender as 
solicitações da direção e professores pertinentes ao trabalho 
pedagógico;verificar o estado geral das salas antes e depois 
das aulas, comunicando à direção quaisquer irregularidades; 
informar à direção e orientação educacional sobre a conduta 
dos alunos, comunicar ocorrências; colaborar na divulgação de 
avisos e instruções de interesse da direção; colaborar na 
execução de atividades cívicas, sociais, culturais e trabalhos 
curriculares complementares; executar as tarefas delegadas 
pelo Diretor da Unidade Municipal de Educação, no âmbito de 
sua atuação. 

Médico Cardiologista 

Prestar assistência na área médica específica e executar as 
demais atividades na área de medicina conforme sua 
especialidade, emitindo diagnóstico, prescrevendo 
medicamentos e/ou tratamentos adequados, aplicando 
recursos de medicina preventiva ou terapêutica conforme a 
especialidade, para promover a saúde e o bem estar do 
paciente. 

Médico ESF 

Realizar consultas clínicas aos usuários da sua área adstrita; 
Executar as ações de assistência integral em todas as fases 
do ciclo de vida: criança, adolescente, mulher, adulto e idoso; 
Realizar consultas e procedimentos na USF e, quando 
necessário, no domicílio; Realizar as atividades clínicas 
correspondentes ás áreas prioritárias na intervenção na 
atenção Básica, definidas na Norma Operacional da 
Assistência à Saúde - NOAS 2001; Aliar a atuação clínica à 
prática da saúde coletiva; Fomentar a criação de grupos de 
patologias especificas, como de hipertensos, de diabéticos, de 
saúde mental, etc; Realizar o pronto atendimento médico nas 
urgências e emergências; Encaminhar aos serviços de maior 
complexidade, quando necessário, garantindo a continuidade 
do tratamento na USF, por meio de um sistema de 
acompanhamento e referência e contra-referência; Realizar 
pequenas cirurgias ambulatórias; Indicar internação hospitalar; 
Solicitar exames complementares; Verificar e atestar óbito. 

Médico Plantonista 
Atender consultas médicas em ambulatórios, hospitais, 
unidades sanitárias e efetuar exames médicos em escolares e 
préescolares. Examinar servidores públicos municipais para 
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fins de controle do ingresso, licença e aposentadoria. 
Preencher e assinar laudos de exames e verificação. Fazer 
diagnósticos e recomendar a terapêutica indicada para cada 
caso. Prescrever regimes dietéticos. Prescrever exames 
laboratoriais. Atender a população de um modo geral, 
diagnosticando enfermidades, medicando-os ou 
encaminhando-os, em casos especiais, a setores 
especializados. Atender emergências e prestar socorros. 
Efetuar auditorias nos serviços médico-hospitalares e elaborar 
relatórios. Elaborar e emitir laudos médicos. Anotar em ficha 
apropriada os resultados obtidos. Ministrar cursos de primeiros 
socorros. Supervisionar em atividades de planejamento ou 
execução, referente à sua área de atuação. Preparar relatórios 
das atividades relativas ao emprego. Executar outras tarefas 
compatíveis com as previstas no cargo, particularidades do 
Município ou designações superiores. 

Médico Urologista 

Prestar assistência na área médica específica e executar as 
demais atividades na área de medicina conforme sua 
especialidade, emitindo diagnóstico, prescrevendo 
medicamentos e/ou tratamentos adequados, aplicando 
recursos de medicina preventiva ou terapêutica conforme a 
especialidade, para promover a saúde e o bem estar do 
paciente. 

Merendeira 

Preparar as refeições servidas na merenda escolar, primando 
pela boa qualidade; solicitar aos responsáveis, quando 
necessários, os gêneros alimentícios utilizados na merenda; 
conservar a cozinha em boas condições de higiene e de 
trabalho, procedendo a limpeza dos utensílios; servir a 
merenda aos escolares; manter os gêneros alimentícios em 
perfeitas condições de armazenagem e acondicionamento; 
executar outras tarefas correlatas. 

Motorista 

dirigir veículos leves e pesados (automóveis, ônibus, 
caminhões, carretas e outros correlatos), em serviços urbanos, 
viagens interestaduais e/ou intermunicipais, transportando 
pessoas e/ou materiais; examinar diariamente, as condições 
de funcionamento do veículo, abastecendo-o regularmente e 
providenciando a sua manutenção, vistoriando pneumáticos, 
direção, freios, nível de águas e óleo, bateria, radiador, 
combustível, sistema elétrico e outros itens de manutenção, 
para certificar-se de suas condições de funcionamento; 
recolher passageiros em lugares e horas predeterminados, 
conduzindo-os pelos itinerários estabelecidos, conforme 
instruções específicas; realizar viagens para outras 
localidades, segundo ordens superiores e atendendo às 
necessidades dos serviços, de acordo com o cronograma 
estabelecido; recolher o veículo à garagem quando concluído o 
serviço, comunicando, por escrito, qualquer defeito, 
observando e solicitando os reparos necessários, para 
assegurar seu bom estado; responsabilizar-se pela segurança 
de passageiros, mediante observância do limite de velocidade 
e cuidados ao abrir e fechar as portas nas paradas do veículo; 
zelar pela guarda, conservação e limpeza de veículo para que 
seja mantido em condições regulares de funcionamento. 

Ouvidor Municipal 
ouvir o cidadão e prover com informações os órgãos da 
Administração Direta e Indireta, objetivando a criação de 
políticas públicas de atendimento ao Cidadão, voltadas para a 
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melhoria da qualidade dos serviços Públicos da Prefeitura 
Municipal de Areias;viabilizar um canal direto entre a Prefeitura 
e o cidadão, a fim de possibilitar respostas a problemas no 
tempo mais rápido possível; Receber e examinar sugestões, 
reclamações, elogios e denúncias dos cidadãos relativos aos 
serviços e ao atendimento prestados pelos diversos órgãos da 
Prefeitura de Areias, dando encaminhamento aos 
procedimentos necessários para a solução dos problemas 
apontados, possibilitando o retorno aos interessados; 
encaminhar aos diversos órgãos da Prefeitura de Areias as 
manifestações dos cidadãos, acompanhando as providências 
adotadas e garantindo o retorno aos interessados. Elaborar 
pesquisas de satisfação dos usuários dos diversos serviços 
prestados pelos Órgãos da Prefeitura de Areias; apoiar 
tecnicamente e atuar com os Diversos órgãos da 
Administração Direta e Indireta, visando à solução dos 
problemas apontados pelos cidadãos; produzir relatórios que 
expressem expectativas, demandas e nível de satisfação da 
sociedade e sugerir as mudanças necessárias, a partir da 
análise e interpretação das manifestações recebidas; 
recomendar a instauração de procedimentos administrativos 
para exame técnico das questões e a adoção de medidas 
necessárias para a adequada prestação de serviço público, 
quando for o caso; contribuir para a disseminação de formas 
de participação popular no acompanhamento e fiscalização 
dos serviços prestados pela Prefeitura de Areias; aconselhar o 
interessado a dirigir-se à autoridade competente quando for o 
caso; resguardar o sigilo referente às informações levadas ao 
seu conhecimento, no exercício de suas funções; divulgar, 
através dos canais de comunicação da Prefeitura de Areias, o 
trabalho realizado pela Ouvidoria, assim como informações e 
orientações que considerar necessárias ao desenvolvimento 
de suas ações. exercer outras atividades correlatas e apoiar o 
Controle Interno no que for solicitado. 

Pedreiro 

fazer leitura e identificação de plantas e cálculos, medidas, 
nível e prumo no assentamento de tijolos, fazer instalação 
hidráulica, armação de ferragens e colunas, acabamentos e 
pisos, conhecimentos de pintura látex, rebocos, assentamento 
de portais, ter conhecimentos de nível e prumo no 
assentamento de tijolos, fazer instalação hidráulica, 
acabamentos e pisos, rebocos, conhecimentos de pintura látex 
e caiação e de revestimentos de parede. 

Professor de Ensino Infantil as constantes do Estatuto do Magistério  

Professor Ensino Básico I as constantes do Estatuto do Magistério  

Professor Ensino Básico II Ciências as constantes do Estatuto do Magistério  

Professor Ensino Básico II História as constantes do Estatuto do Magistério  

Professor Ensino Básico II Matemática as constantes do Estatuto do Magistério  

Professor Ensino Básico II Português as constantes do Estatuto do Magistério  

Serviços Gerais Feminino 

cuidar da limpeza e conservação dos prédios e escolas 
municipais, cuidar da limpeza e varredura das praças e ruas 
municipais, preparar a merenda escolar das escolas 
municipais, lavar louças, talheres e panelas das escolas 
municipais, cuidar da limpeza e conservação dos banheiros 
públicos. 

Serviços Gerais Masculino 
calçamento, colocação de meio-fio, sarjetas, paralelepípedos 
em vias e locais públicos; transporte e arrumação de materiais 
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de construção; limpeza de área, podas de árvores; atividades 
de manutenção de ruas, avenidas, rodovias, parques e jardins; 
coleta de lixo, serviços de capina, varredura e outros; 
colaboração nos serviços de abertura de valas, estradas e de 
aterros; preparo de terrenos, compactação, preparo de 
madeira para construção; auxílio no carregamento e 
descarregamento de veículo; acompanhamento e auxílio na 
realização de conserto reparos de veículos e máquinas; 
utilização de equipamentos, utensílios e máquinas de simples 
operações; instalação de bombas e aparelhos para rede e 
reservatórios de água; preparo de massas de paredes para 
pintura, lixamento e limpeza de superfícies; serviços simples 
de marcenaria e carpintaria. 

Técnico de Enfermagem 

Fazer curativos, aplicar injeções e outros medicamentos, de 
acordo com a orientação recebida, verificar sinais vitais e 
registrar no prontuário; Proceder a coleta de transmissões 
sangüíneas, efetuado os devidos registros; Auxiliar na 
colocação de talas e aparelhos gessados; Pesar e medir 
pacientes; Efetuar a coleta de material para exame de 
laboratório e a instrumentação em intervenções cirúrgicas; 
Auxiliar os pacientes em sua higiene pessoal, movimentação e 
ambulação e na alimentação; Auxiliar nos cuidados “post-
morten”; Registrar as ocorrências relativas a doentes; Prestar 
cuidados de enfermagem aos pacientes em isolamento; 
Preparar e esterilizar o material e instrumental, ambientes e 
equipamentos, obedecendo a prescrição; Zelar pelo bem-estar 
e segurança dos doentes; Zelar pela conservação dos 
instrumentos utilizados; Ajudar a transportar doentes para 
cirurgias, retirar e guardar próteses e vestuários pessoal do 
paciente; Auxiliar nos socorros de emergência, desenvolver 
atividades de apoio nas salas de consulta e de tratamento de 
pacientes; Executar tarefas afins e de interesse da 
municipalidade. 

 


