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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAREÍ 

ESTADO DE SÃO PAULO 
 

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 04/2018 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAREÍ, Estado de São Paulo, torna público que realizará, por meio do INSTITUTO 
MAIS DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Concurso Público para Provimento de Cargos vagos e dos que 
vagarem no prazo de validade do Concurso Público, regido pela Lei Orgânica do Município de Guareí/SP, de 04 de 
abril de 1990, e suas atualizações e pela Lei Complementar nº 11/2011, de 20 de outubro de 2011, de acordo com a 
distribuição de Vagas especificada na Tabela I – Capítulo I, deste Edital, sob a supervisão da Comissão do Concurso 
Público, instituída pelo Decreto Municipal nº 1.118, de 14 de fevereiro de 2018. 

O Concurso Público reger-se-á pelas disposições contidas nas Instruções Especiais, que ficam fazendo parte integrante 
deste Edital. 

I N S T R U Ç Õ E S  E S P E C I A I S  

I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1. O Concurso Público destina-se ao provimento de Cargos e Vagas mencionados na Tabela I, deste Capítulo, 
atualmente vagos e dos que vagarem, dentro do prazo de validade de 02 (dois) anos, prorrogável uma única vez por igual 
período a contar da data da Homologação do Resultado Final, a critério da PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAREÍ/SP. O 
período de validade estabelecido para este Concurso Público não gera obrigatoriedade para a nomeação de todos os 
candidatos classificados, exceto para aqueles classificados dentro do número de Vagas oferecidas. 

1.1.1. O cadastro reserva somente será aproveitado mediante a abertura de novas Vagas observado o prazo de validade 
do presente Concurso Público. 

1.1.2. Caso haja candidatos aprovados em Concurso anterior e vigente, nos mesmos Cargos com cadastro em reserva 
para este Concurso, estes candidatos serão convocados com prioridade sobre os demais aprovados neste Concurso. 

1.1.3. Todo o processo de execução deste Concurso Público, com as informações pertinentes, estará disponível no 
endereço eletrônico do INSTITUTO MAIS (www.institutomais.org.br). 

1.1.4. Todos os Atos Oficiais relativos ao Concurso serão divulgados na Internet, nos sites do INSTITUTO MAIS 
(www.institutomais.org.br) e da PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAREÍ/SP (www.guarei.sp.gov.br), bem como serão 
publicados no Jornal Nosso Informativo. 

1.1.5. A Homologação do Resultado Final do Concurso Público será publicada no Jornal Nosso Informativo, bem como 
nos sites do INSTITUTO MAIS (www.institutomais.org.br) e da PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAREÍ/SP 
(www.guarei.sp.gov.br). 

1.2. As atribuições básicas dos Cargos estão descritas no Anexo I deste Edital. 

1.3. Os vencimentos constantes na Tabela I, deste Capítulo, correspondem à faixa inicial de cada Cargo, em vigência. 

1.4. Todas as etapas constantes neste Edital serão realizadas observando-se o Horário Oficial de Brasília/DF. 

1.5. Os Códigos dos Cargos, os Cargos, as respectivas Vagas, a Escolaridade/Requisitos exigidos, o Vencimento Mensal, 
a Jornada de Trabalho e a Taxa de Inscrição são os estabelecidos na Tabela I – Capítulo l – Das Disposições 
Preliminares, deste Edital, conforme especificada abaixo: 

TABELA I 

CÓDIGO 

DO 

CARGO 

CARGO 

VAGAS EXISTENTES 

ESCOLARIDADE / 

REQUISITOS 

VENCIMENTO R$ / 

JORNADA DE 

TRABALHO 

SEMANAL 

TOTAL 

(*) 

RESERVA PARA 

PESSOAS COM 

DEFICIÊNCIA (**) 

ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO (6º ao 9º Ano – antiga 5ª a 8ª Série) 

TAXA DE INSCRIÇÃO: R$36,00 

119 
AUXILIAR DE CUIDADOR 

(CASA ABRIGO)  
01  

Ensino Fundamental 
Completo (6º ao 9º Ano – 

antiga 5ª a 8ª Série) 

R$1.041,83  

40 horas semanais  
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CÓDIGO 

DO 

CARGO 

CARGO 

VAGAS EXISTENTES 

ESCOLARIDADE / 

REQUISITOS 

VENCIMENTO R$ / 

JORNADA DE 

TRABALHO 

SEMANAL 

TOTAL 

(*) 

RESERVA PARA 

PESSOAS COM 

DEFICIÊNCIA (**) 

ENSINO MÉDIO COMPLETO / ENSINO MÉDIO TÉCNICO 

TAXA DE INSCRIÇÃO: R$48,00 

211 AGENTE DE SANEAMENTO 01 -- Ensino Médio Completo 
R$1.209,74 

40 horas semanais 

212 ARTESÃO – CAPS 01 -- 
Ensino Médio Completo e 

Cursos na Área de 
Artesanato 

R$1.153,93 

40 horas semanais 

213 
CUIDADOR (CASA ABRIGO) 

(***) 
CR -- Ensino Médio Completo 

R$1.254,25  

40 horas semanais  

214 FISCAL GERAL 01 -- Ensino Médio Completo 
R$1.548,95 

40 horas semanais 

215 
TÉCNICO DE ENFERMAGEM 

(***) 
CR -- 

Ensino Médio Completo, 
Curso Técnico em 

Enfermagem e registro no 
respectivo Conselho de 

Classe (COREN/SP) 

R$1.326,95 

40 horas semanais 

216 TÉCNICO DE RAIO X 01 -- 

Ensino Médio Completo, 
Curso Técnico em Radiologia 

e registro no respectivo 
Conselho de Classe 

R$1.694,36 

20 horas semanais 

ENSINO SUPERIOR COMPLETO 

TAXA DE INSCRIÇÃO: R$69,00 

317 CONTROLADOR INTERNO 01 -- 

Ensino Superior Completo 
em Ciências Contábeis ou 

Administração ou Direito com 
o devido registro no 
Conselho de Classe 

R$2.967,50 

40 horas semanais 

318 ENGENHEIRO CIVIL 01 -- 

Ensino Superior Completo 
em Engenharia Civil e 
registro no respectivo 

Conselho de Classe (CREA) 

R$2.711,26 

 40 horas semanais 

319 FISIOTERAPEUTA 02 -- 

Ensino Superior Completo 
em Fisioterapia e registro no 

respectivo Conselho de 
Classe (CREFITO/SP) 

R$2.711,26 

30 horas semanais 

320 FONOAUDIÓLOGO 01 -- 

Ensino Superior Completo 
em Fonoaudiologia e registro 

no respectivo Conselho de 
Classe (CREFONO/SP) 

R$2.161,43 

30 horas semanais 

321 MÉDICO CARDIOLOGISTA 01 -- 

Ensino Superior Completo 
em Medicina, com 

Especialização na área de 
atuação e registro no 

respectivo Conselho de 
Classe (CREMESP) 

R$3.960,90 

12 horas semanais 

322 
MÉDICO CLÍNICO GERAL – 

ESF 
03 -- 

Ensino Superior Completo 
em Medicina, com 

Especialização na área de 
atuação e registro no 

respectivo Conselho de 
Classe (CREMESP) 

R$3.960,90 

40 horas semanais 

323 MÉDICO GINECOLOGISTA 01 -- 

Ensino Superior Completo 
em Medicina, com 

Especialização na área de 
atuação e registro no 

respectivo Conselho de 
Classe (CREMESP) 

R$3.960,90 

12 horas semanais 

324 MÉDICO OBSTETRA 01 -- 

Ensino Superior Completo 
em Medicina, com 

Especialização na área de 
atuação e registro no 

respectivo Conselho de 
Classe (CREMESP) 

R$3.960,90 

12 horas semanais 
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CÓDIGO 

DO 

CARGO 

CARGO 

VAGAS EXISTENTES 

ESCOLARIDADE / 

REQUISITOS 

VENCIMENTO R$ / 

JORNADA DE 

TRABALHO 

SEMANAL 

TOTAL 

(*) 

RESERVA PARA 

PESSOAS COM 

DEFICIÊNCIA (**) 

ENSINO SUPERIOR COMPLETO 

TAXA DE INSCRIÇÃO: R$69,00 

325 MÉDICO OFTALMOLOGISTA 01 -- 

Ensino Superior Completo 
em Medicina, com 

Especialização na área de 
atuação e registro no 

respectivo Conselho de 
Classe (CREMESP) 

R$3.960,90 

12 horas semanais 

326 MÉDICO PEDIATRA 01 -- 

Ensino Superior Completo 
em Medicina, com 

Especialização na área de 
atuação e registro no 

respectivo Conselho de 
Classe (CREMESP) 

R$3.960,90 

12 horas semanais 

327 MÉDICO PLANTONISTA 04 -- 

Ensino Superior Completo 
em Medicina, com 

Especialização na área de 
atuação e registro no 

respectivo Conselho de 
Classe (CREMESP) 

R$65,98/hora 

02 plantões de 

12 horas semanais 

328 MÉDICO PSIQUIATRA 01 -- 

Ensino Superior Completo 
em Medicina, com 

Especialização na área de 
atuação e registro no 

respectivo Conselho de 
Classe (CREMESP) 

R$3.960,90 

12 horas semanais 

329 
MÉDICO 

ULTRASSONOGRAFISTA 
01 -- 

Ensino Superior Completo 
em Medicina, com 

Especialização na área de 
atuação e registro no 

respectivo Conselho de 
Classe (CREMESP) 

R$3.960,90 

12 horas semanais 

330 NUTRICIONISTA CR -- 

Ensino Superior Completo 
em Nutrição e registro no 
respectivo Conselho de 

Classe (CRN/SP) 

R$2.161,43 

30 horas semanais 

331 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 

FÍSICA 
CR -- 

Ensino Superior Completo 
com Licenciatura Plena em 

Educação Física, 
reconhecido pelo MEC, e 

registro no respectivo 
Conselho de Classe. 

(CREF/SP). 

R$1.987,98 

30 horas semanais 

332 PSICOPEDAGOGO CR -- 

Ensino Superior Completo, 
(Graduação ou Pós-

Graduação) em 
Psicopedagogia; ou  

Ensino Superior completo em 
Psicologia ou Pedagogia ou 

Fonoaudiologia; ou 
Licenciatura com conclusão 

de Especialização que 
habilite ao Emprego;  

e Registro no respectivo 
Conselho de Classe, quando 

houver 

R$2.161,43 

40 horas semanais 

333 TERAPEUTA OCUPACIONAL 01 -- 

Ensino Superior Completo 
em Terapia Ocupacional e 

registro no respectivo 
Conselho de Classe 

(CREFITO/SP) 

R$2.161,43 

30 horas semanais 

(*) Total de Vagas existentes, incluindo-se a reserva para Pessoas com Deficiência. 
(**) Reserva de Vagas para Pessoas com Deficiência, conforme estabelecido no Decreto nº 9.508, de 24 de setembro de 2018, alterado pelo Decreto 
nº 9.546, de 30 de outubro de 2018. 
(***) Para os Cargos de Cuidador (Casa Abrigo) e Técnico de Enfermagem, os candidatos só serão convocados a ocupar eventuais Vagas que 
surgirem, referentes ao Concurso Público – Edital nº 04/2018, assim que convocados todos os candidatos habilitados nas listagens de resultado final 
referentes ao Concurso Público – Edital nº 01/2018.  
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1.6. A jornada de trabalho poderá ser estendida, caso haja necessidade, e realizada em regime de plantões, bem como 
aos sábados, domingos e feriados de acordo com as necessidades e conveniências da PREFEITURA MUNICIPAL DE 
GUAREÍ/SP. 

1.7. Os documentos comprobatórios para os Cargos que exigem escolaridade completa – diplomas registrados e 
acompanhados de histórico escolar – devem referir-se a cursos devidamente reconhecidos pelo Ministério da Educação e 
Cultura (MEC), Conselho Nacional de Educação (CNE) ou Conselho Estadual de Educação (CEE) e Conselhos Regionais 
de Profissões. 

1.8. Os diplomas e certificados, obtidos no exterior, para que tenham validade, deverão estar revalidados de acordo com a 
legislação vigente. 

II – DOS REQUISITOS BÁSICOS EXIGIDOS 

2.1. Os requisitos básicos para nomeação nos cargos são os especificados a seguir: 

2.1.1. O candidato deverá ler o Edital de Abertura do Concurso Público em sua íntegra e cumprir todas as determinações 
nele contidas. 

2.1.2. Ter sido aprovado e classificado neste Concurso Público. 

2.1.3. Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa, amparada pelo Estatuto da Igualdade entre Brasileiros e Portugueses, 
conforme o disposto nos termos do parágrafo 1º, Artigo 12, da Constituição Federal, e do Decreto Federal nº 70.436/72, 
ou ser naturalizado brasileiro conforme legislação vigente no país até a data da posse.  

2.1.4. Ter completado 18 (dezoito) anos de idade, quando da posse. 

2.1.5. Encontrar-se na fruição dos direitos políticos. 

2.1.6. Encontrar-se em dia no cumprimento das obrigações militares na data da posse. 

2.1.7. Estar quite com a Justiça Eleitoral na data da posse. 

2.1.8. Não ser aposentado por invalidez. 

2.1.9. Possuir os REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS para o Cargo, conforme o especificado na Tabela I – Capítulo I – 
Das Disposições Preliminares, deste Edital. 

2.1.10. Apresentar a documentação comprobatória de acordo com as exigências acima, por ocasião da convocação, que 
antecede a nomeação. 

2.1.11. Não registrar antecedentes criminais oriundos de sentença transitada em julgado ou demonstrar o cumprimento 
integral das penas que tenham sido cominadas. 

2.1.12. Não ter sofrido, no exercício da Função Pública, penalidade incompatível com nova investidura em Cargo Público. 

2.1.13. Não encontrar-se acumulando Cargo, Emprego ou Função Pública em desconformidade com as hipóteses de 
acumulação lícitas previstas em Lei, e na Constituição Federal. 

2.1.14. Não estar com idade de aposentadoria compulsória. 

2.1.15. Ter aptidão física e mental e não ser portador de deficiência incompatível com o exercício do Cargo, comprovada 
mediante sujeição a exame de saúde admissional a ser realizado pelo serviço médico credenciado pela PREFEITURA 
MUNICIPAL DE GUAREÍ/SP, quando da convocação. 

2.1.16. Não estar respondendo a processo relativo ao exercício da profissão. 

2.1.17. Não receber, no ato da nomeação, proventos de aposentadoria oriundos de Cargo, Emprego ou Função exercidos 
perante a União, Território, Estado, Distrito Federal, Município e suas Autarquias, Empresas ou Fundações, conforme 
preceitua o Artigo 37, inciso XXII, §10 da Constituição Federal, ressalvadas as acumulações permitidas pelos incisos XVI 
e XVII do citado dispositivo constitucional, os Cargos eletivos e os Cargos ou empregos em comissão declarados em Lei 
de livre nomeação e exoneração. 

III – DAS INSCRIÇÕES 

3.1. Somente será admitida inscrição via Internet, no endereço eletrônico do INSTITUTO MAIS 
(www.institutomais.org.br), no período de 19 de dezembro de 2018 a 18 de janeiro de 2019, iniciando-se às 10h00, do 
dia 19 de dezembro de 2018, e encerrando-se, impreterivelmente, às 17h00 do dia 18 de janeiro de 2019, observado o 
Horário Oficial de Brasília/DF e os itens constantes no Capítulo II – Dos Requisitos Básicos Exigidos para contratação 
no Cargo, estabelecidos neste Edital. 

3.1.1. Os candidatos poderão obter informações e orientações para realizar sua inscrição no período de 19 de dezembro 
de 2018 a 18 de janeiro de 2019, por meio do Serviço de Atendimento ao Candidato (SAC) do INSTITUTO MAIS 
através do telefone (11) 2659-5746, no horário das 08h30min às 12h30min ou das 13h30min às 17h30min (Horário Oficial 
de Brasília/DF), exceto aos sábados, domingos e feriados, ou enviar mensagem para sac@institutomais.org.br. 

3.2. O candidato que desejar realizar sua inscrição deverá efetuar o pagamento da taxa de inscrição por meio de boleto 
bancário, pagável em toda a rede bancária, com vencimento para o dia 21 de janeiro de 2019, disponível no endereço 
eletrônico do INSTITUTO MAIS (www.institutomais.org.br). O boleto bancário deverá ser impresso para o pagamento 
da taxa de inscrição após a conclusão do preenchimento do Formulário de Inscrição on-line conforme Tabela I, constante 
no Capítulo I – Das Disposições Preliminares, deste Edital. 

3.2.1. O Formulário de Inscrição on-line estará disponível para inscrição até às 17h00 do dia 18 de janeiro de 2019. 
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3.2.1.1. O boleto bancário estará disponível para impressão no endereço eletrônico do INSTITUTO MAIS 
(www.institutomais.org.br), até as 18h00 do dia 21 de janeiro de 2019. 

3.2.2. O candidato interessado poderá realizar inscrição para 04 (quatro) Cargos, desde que as provas sejam 
realizadas em dias e períodos distintos, verificando, antes de efetuar a sua inscrição, o período de realização das 
provas, conforme estabelecido abaixo e constante no Capítulo VI, deste Edital: 

DATA PREVISTA DA PROVA / 

PERÍODO 
CARGO 

09/03/2019 

(MANHÃ) 

119 – Auxiliar de Cuidador (Casa Abrigo) 

212 – Artesão – CAPS 

317 – Controlador Interno 

09/03/2019 

(TARDE) 

214 – Fiscal Geral 

331 – Professor de Educação Física 

10/03/2019 

(MANHÃ) 

211 – Agente de Saneamento 

213 – Cuidador (Casa Abrigo) 

10/03/2019 

(TARDE) 

215 – Técnico de Enfermagem 

216 – Técnico de Raio X 

318 – Engenheiro Civil 

319 – Fisioterapeuta 

320 – Fonoaudiólogo 

321 – Médico Cardiologista 

322 – Médico Clínico Geral – ESF 

323 – Médico Ginecologista 

324 – Médico Obstetra 

325 – Médico Oftalmologista 

326 – Médico Pediatra 

327 – Médico Plantonista 

328 – Médico Psiquiatra 

329 – Médico Ultrassonografista 

330 – Nutricionista 

332 – Psicopedagogo 

333 – Terapeuta Ocupacional 

3.2.3. Na eventualidade do candidato efetuar 02 (duas) ou mais inscrições para o mesmo período de realização das 
provas, será considerado, para efeito deste Concurso Público, aquele em que o candidato estiver presente na Prova 
Objetiva, sendo considerado ausente nas demais opções. 

3.2.4. Ocorrendo a hipótese do subitem 3.2.3 ou pagamento duplicado de um mesmo boleto bancário, não haverá 
restituição parcial ou integral dos valores pagos a título de taxa de inscrição. 

3.2.4.1. Em havendo coincidência no horário de realização das provas, o candidato deverá optar por uma das inscrições 
realizadas, sendo considerado para todos os efeitos ausente nas demais. 

3.2.5. O candidato deve se atentar à opção de Cargo, data prevista da prova e período antes de escolher a opção e 
efetuar o pagamento. 

3.2.6. Efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos para alteração de Cargo sob hipótese alguma, portanto, 
antes de efetuar o pagamento da taxa de inscrição, verifique atentamente o Cargo de interesse. 

3.3. Não será aceito pagamento da taxa de inscrição por depósito em caixa eletrônico, pelos Correios, fac-símile, 
transferência, DOC, ordem de pagamento ou depósito comum em conta corrente, condicional ou após a data de 
vencimento especificada no boleto bancário ou por qualquer outro meio que não o especificado neste Edital. 

3.4. Não será concedida ISENÇÃO total ou parcial da taxa de inscrição. 

3.5. Não haverá restituição do valor pago referente à taxa de inscrição em hipótese alguma. 

3.6. As inscrições somente serão efetivadas após a comprovação do pagamento da taxa de inscrição na rede bancária, 
conforme o disposto no item 3.2 deste Edital. 

3.6.1. As informações prestadas no Formulário de Inscrição on-line são de inteira responsabilidade do candidato, ainda 
que feitas com o auxílio de terceiros, cabendo ao INSTITUTO MAIS o direito de excluir do Concurso Público aquele que 
preenchê-lo com dados incorretos, bem como aquele que prestar informações inverídicas, ainda que o fato seja 
constatado posteriormente. O não preenchimento dos dados corretamente poderá implicar o cancelamento da inscrição. 

3.6.2. A inscrição implicará a completa ciência e tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital, 
sobre as quais não se poderá alegar desconhecimento. 

3.6.3. A apresentação dos documentos e das condições exigidas para participação no referido Concurso Público será feita 
por ocasião da admissão, sendo que a não apresentação implicará a anulação de todos os atos praticados pelo candidato. 

3.7. O candidato que necessitar de qualquer tipo de condição especial para a realização da Prova Objetiva deverá solicitá-
la por escrito, durante o período das inscrições, de 19 de dezembro de 2018 a 18 de janeiro de 2019, via SEDEX ou 
Aviso de Recebimento (AR), ao INSTITUTO MAIS, aos cuidados do Departamento de Planejamento de Concursos, 
identificando o nome do Concurso Público para o qual está concorrendo no envelope, neste caso: “CONCURSO 
PÚBLICO – PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAREÍ/SP – Edital nº 04/2018 – Ref.: SOLICITAÇÃO DE CONDIÇÃO 
ESPECIAL”, no seguinte endereço: Rua dos Morás, 83 – CEP 05434-020 – São Paulo/SP, informando quais os recursos 
necessários para a realização da Prova Objetiva (materiais, equipamentos etc.). 

3.7.1. A solicitação de condições especiais será atendida obedecendo a critérios de viabilidade e de razoabilidade. 
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3.7.2. O candidato que não realizar a solicitação estabelecida no item 3.7, durante o período de inscrição, não terá a 
prova especial e/ou as condições especiais providenciadas, seja qual for o motivo alegado. 

3.7.3. De acordo com o Decreto Federal nº 8.727, de 28 de abril 2016, o candidato travesti ou transexual poderá solicitar a 
inclusão e uso do Nome Social para tratamento, devendo preencher totalmente e corretamente o requerimento de inclusão 
e uso do Nome Social, conforme modelo constante no Anexo III – Requerimento de Inclusão de Nome Social, assinar e 
encaminhar o mesmo durante o período das inscrições, de 19 de dezembro de 2018 a 18 de janeiro de 2019, via 
SEDEX ou Aviso de Recebimento (AR), ao INSTITUTO MAIS, aos cuidados do Departamento de Planejamento de 
Concursos, identificando o nome do Concurso Público para o qual está concorrendo no envelope, neste caso: 
“CONCURSO PÚBLICO – PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAREÍ/SP – Edital nº 04/2018 – Ref.: REQUERIMENTO DE 
INCLUSÃO DE NOME SOCIAL, no seguinte endereço: Rua dos Morás, 83 – CEP 05434-020 – São Paulo/SP. 

3.7.3.1. Quando das publicações oficiais e nas listas de publicações nos sites do INSTITUTO MAIS e da PREFEITURA 
MUNICIPAL DE GUAREÍ/SP será considerado o Nome Civil. 

3.7.4. As solicitações de Condição Especial e Requerimento de Inclusão de Nome Social se postadas após a data de 
encerramento das inscrições (após o dia 18 de janeiro de 2019) serão indeferidas. 

3.8. O candidato que exerceu efetivamente a Função de Jurado no período entre a data de publicação da Lei Federal       
nº 11.689/08, até a data de publicação deste Edital, poderá solicitar, no ato da inscrição, esta opção para critério de 
desempate, devendo encaminhar obrigatoriamente: 

a) cópia do comprovante de inscrição; e  

b) certidão comprobatória que exerceu efetivamente a Função de Jurado.  

3.8.1. Os documentos previstos no item 3.8, alíneas “a” e “b”, deverão ser encaminhados, durante o período das 
inscrições, de 19 de dezembro de 2018 a 18 de janeiro de 2019, via SEDEX ou Aviso de Recebimento (AR), ao 
INSTITUTO MAIS, aos cuidados do Departamento de Planejamento de Concursos, identificando o nome do Concurso 
Público para o qual está concorrendo no envelope, neste caso: “CONCURSO PÚBLICO – PREFEITURA MUNICIPAL DE 
GUAREÍ/SP – Edital nº 04/2018 – Ref.: JURADO”, no seguinte endereço: Rua dos Morás, 83 – CEP 05434-020 – São 
Paulo/SP. 

3.8.2. Os candidatos que não atenderem aos dispositivos mencionados no item 3.8 e subitem 3.8.1, não serão 
considerados como Jurados para critério de desempate. 

3.9. Para efeito do prazo de recebimento da solicitação por SEDEX ou Aviso de Recebimento (AR), estipulado neste 
Capítulo, serão considerados 05 (cinco) dias corridos após a data de término das inscrições. 

3.10. O candidato deverá, obrigatoriamente, indicar, no ato da inscrição, o código da opção de Cargo conforme Tabela I, 
do Capítulo l – Das Disposições Preliminares, item 1.5, bem como o seu endereço completo e correto, inclusive com a 
indicação do CEP. 

3.11. Os candidatos inscritos NÃO deverão enviar cópia de documento de identidade, sendo de responsabilidade 
exclusiva dos candidatos os dados cadastrais informados no ato de inscrição, sob as penas da Lei. 

3.12. O INSTITUTO MAIS e a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAREÍ/SP não se responsabilizam por solicitação de 
inscrição via Internet não recebidas por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, 
congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a 
transferência de dados. Ademais, não se responsabilizam, tampouco reembolsarão candidatos por informações bancárias 
errôneas, advindas de crimes cibernéticos, em especial aquelas que se referem à linha de dígitos do código de barras do 
boleto bancário, que resulte em ausência de compensação bancária. O candidato deve se atentar para as informações 
dos seguintes dados bancários, sendo que o descumprimento das instruções para inscrição via Internet implicará a não 
efetivação da inscrição. 

3.13. Após a conclusão do preenchimento do Formulário de Inscrição on-line, o candidato ou seu Procurador deverá 
imprimir o boleto bancário para o pagamento do valor da inscrição e deverá ficar atento ao que segue: 

a) ao emitir o boleto bancário verifique se o Cargo de interesse está correto; 

b) verifique se no boleto bancário emitido para o pagamento da taxa de inscrição consta o nome do candidato; 

c) certifique-se se o computador utilizado é confiável e se está com o antivírus atualizado para, assim, evitar possíveis 
fraudes na geração do boleto bancário supracitado; 

d) o boleto bancário a ser gerado para este Concurso Público será emitido pelo Banco Santander; 

e) a representação numérica do código de barras (linha digitável) constante no boleto bancário sempre iniciará com o 
número 03399.18047 41300.001, que identifica o Banco Santander e o INSTITUTO MAIS; 

f) antes de efetuar o pagamento, verifique se os primeiros números constantes no código de barras pertencem ao Banco 
Santander, pois boletos gerados por outras instituições bancárias para o pagamento da taxa de inscrição deste Processo 
Seletivo Simplificado, são automaticamente boletos falsos; e 

g) será de responsabilidade do candidato ficar atento para as informações do boleto bancário, a fim de evitar fraudes no 
seu pagamento. Na dúvida, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Candidato (SAC) do INSTITUTO MAIS, 
através do telefone (11) 2659-5746, no horário das 08h30min às 12h30min ou das 13h30min às 17h30min (Horário Oficial 
de Brasília/DF), exceto aos sábados, domingos e feriados, ou enviar mensagem para sac@institutomais.org.br. 

3.14. Em caso de feriado ou evento que acarrete o fechamento de agências bancárias na localidade em que se 
encontra o candidato, o boleto bancário deverá ser pago antecipadamente. 
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3.15. O pagamento do valor da inscrição poderá ser efetuado em dinheiro, cheque do próprio candidato ou débito em 
conta corrente de bancos conveniados. 

3.15.1. O pagamento efetuado por meio de cheque somente será considerado quitado após a respectiva compensação. 

3.15.2. Em caso de devolução do cheque, qualquer que seja o motivo, ou caso o mesmo seja preenchido com valor 
menor, não será permitida a complementação em hipótese alguma, bem como considerar-se-á sem efeito a inscrição. 

3.15.3. O candidato que efetuar o AGENDAMENTO DE PAGAMENTO de sua inscrição deverá atentar-se para a 
confirmação do débito em sua conta corrente, na data do vencimento do boleto bancário. 

3.15.4. Não tendo ocorrido o débito do valor agendado e consequente crédito na conta do INSTITUTO MAIS, a inscrição 
não será considerada válida, sob qualquer hipótese. 

3.16. Encerrado o prazo de inscrição e esgotados todos os prazos permitidos para pagamento, impressos no boleto 
bancário, mesmo tendo o candidato realizado o pagamento da inscrição, este ficará impossibilitado de participar do 
Concurso Público. 

3.17. A partir de 05 (cinco) dias úteis, o candidato poderá conferir, no endereço eletrônico do INSTITUTO MAIS 
(www.institutomais.org.br), se os dados da inscrição efetuada via Internet foram recebidos e se o valor da inscrição foi 
pago. Em caso negativo, o candidato deverá entrar em contato por meio do Serviço de Atendimento ao Candidato 
(SAC) do INSTITUTO MAIS através do telefone (11) 2659-5746, no horário das 08h30min às 12h30min ou das 13h30min 
às 17h30min (Horário Oficial de Brasília/DF), exceto aos sábados, domingos e feriados, ou enviar mensagem para 
sac@institutomais.org.br. 

3.18. Para efetuar consultas da inscrição o candidato deverá acessar o site do INSTITUTO MAIS 
(www.institutomais.org.br) e clicar no link “Meus Concursos”, digitando o número do seu CPF e sua senha de acesso. 

3.19. As inscrições efetuadas somente serão confirmadas após a comprovação do pagamento do valor da inscrição. 

3.20. Serão canceladas as inscrições com pagamento efetuado com valor menor do que o estabelecido na Tabela I, do 
Capítulo I – Das Disposições Preliminares, e as solicitações de inscrição cujos pagamentos forem efetuados após a 
data de vencimento do boleto bancário. 

3.21. As inscrições devem ser feitas com antecedência, evitando o possível congestionamento de comunicação no site, 
nos últimos dias de inscrição. 

3.22. Não serão aceitas as solicitações de inscrição que não atenderem rigorosamente ao estabelecido neste Edital. 

3.23. A partir do dia 08 de fevereiro de 2019, será divulgado no site do INSTITUTO MAIS (www.institutomais.org.br) e 
da PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAREÍ/SP (www.guarei.sp.gov.br) as inscrições deferidas ou indeferidas. 

3.23.1. Contra o indeferimento das inscrições caberá recurso, conforme Capítulo X, deste Edital, na data provável de 11 e 
12 de fevereiro de 2019. 

3.24. O Edital de Convocação, em que constará a relação dos candidatos que realizarão as Provas Objetivas, será 
divulgado nos sites do INSTITUTO MAIS (www.institutomais.org.br) e da PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAREÍ/SP 
(www.guarei.sp.gov.br), na data provável de 22 de fevereiro de 2019. 

IV – DA INSCRIÇÃO PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

4.1. Nos termos do Artigo 1º, § 1º, do Decreto nº 9.508, de 24 de setembro de 2018, alterado pelo Decreto nº 9.546,         
de 30 de outubro de 2018, serão reservadas Vagas às Pessoas com Deficiência, a que se refere o Artigo 37, Inciso VIII, 
da Constituição Federal. 

4.1.1. O percentual de reserva de Vaga para Pessoa com Deficiência para cada Cargo será de 5% (cinco por cento) do 
total de Vagas por Cargo. 

4.1.2. Na hipótese de quantitativo fracionado para o número de Vagas reservadas a Pessoas com Deficiência, esse será 
aumentado para o primeiro número inteiro subsequente, em caso de fração igual ou maior que 0,5 (cinco décimos), ou 
diminuído para número inteiro imediatamente inferior, em caso de fração menor que 0,5 (cinco décimos). 

4.1.3. Os candidatos com deficiência aprovados no Concurso Público serão convocados a ocupar a 10ª (décima), 30ª 
(trigésima), 50ª (quinquagésima), 70ª (septuagésima) Vagas do Concurso Público, e assim sucessivamente. 

4.2. Como a oferta de Vagas constante na Tabela I, não contempla reserva, conforme fração estabelecida no subitem 
4.1.1, acima, não haverá reserva de Vagas para Pessoas com Deficiência, no presente momento. 

4.2.1. Caso surjam novas Vagas durante a validade do Concurso Público, as Vagas serão reservadas conforme subitem 
4.1.1, deste Edital. 

4.2.3. Caso se verifique a situação descrita no subitem 4.2.2, assim como na ocorrência de desistência de Vaga por 
candidato com deficiência aprovado, a Vaga reservada, à qual este candidato faria jus, deverá ser ocupada por outro 
candidato da lista de deficientes, respeitada, rigorosamente, a ordem da lista específica de classificação. 

4.2.4 Não havendo candidatos aprovados para preencher as Vagas incluídas na reserva para candidatos com deficiência, 
estas serão revertidas para o cômputo geral de Vagas oferecidas neste Concurso Público, voltadas à ampla concorrência, 
podendo ser preenchidas pelos demais candidatos aprovados, obedecida a ordem de classificação. 

4.2.5. O não preenchimento das Vagas reservadas aos candidatos inscritos com deficiência fará com que elas sejam 
abertas aos candidatos da ampla concorrência. 
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4.3. Consideram-se Pessoas com Deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no Artigo 4º, do 
Decreto Federal nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, alterado pelo Decreto Federal nº 5.296, de 02 de dezembro de 
2004, no § 1º, do Artigo 1º, da Lei Federal nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012 (Transtorno do Espectro Autista), e as 
contempladas pelo enunciado da Súmula nº 377 do Superior Tribunal de Justiça (STJ): “O portador de visão monocular 
tem direito de concorrer em Concurso Público às Vagas reservadas aos deficientes”, observados os dispositivos da 
Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, ratificados pelo Decreto Federal nº 
6.949/2009. 

4.4. Ao ser convocado, o candidato deverá apresentar Laudo Médico por profissional atestando a espécie e o grau ou 
nível de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID), 
bem como a provável causa da deficiência, inclusive para assegurar a previsão de adaptação da sua prova, observados 
os demais requisitos estabelecidos no Edital do Concurso Público. 

4.4.1. Será eliminado da lista de candidato com deficiência o candidato, cuja deficiência, assinalada no Formulário de 
Inscrição, não se constate, devendo este constar apenas da lista de classificação geral de aprovados. 

4.4.2. Será eliminado do Concurso Público o candidato, cuja deficiência assinalada no Formulário de Inscrição seja 
incompatível com o Cargo pretendido. 

4.5. A análise dos aspectos relativos ao potencial de trabalho do candidato com deficiência obedecerá ao disposto no 
Decreto Federal nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, Artigo 44 e ao disposto no Decreto nº 9.508, de 24 de setembro de 
2018, Artigo 5º, conforme o especificado a seguir: 

4.5.1. A avaliação do potencial de trabalho do candidato com deficiência, frente às rotinas do Cargo, será realizada pelo 
Serviço Médico credenciado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAREÍ/SP, que fornecerá Laudo Comprobatório de 
sua capacidade para o exercício das funções inerentes ao Cargo pretendido. 

4.5.1.1. A deficiência existente jamais poderá ser arguida para justificar readaptação funcional ou concessão de 
aposentadoria, salvo se dela advierem complicações que venham a produzir incapacidade ocupacional parcial ou total. 

4.5.2. O Serviço Médico credenciado emitirá parecer observando: 

a) as informações prestadas pelo candidato no ato da inscrição; 

b) a natureza das atribuições e tarefas essenciais do Cargo a desempenhar; 

c) a viabilidade das condições de acessibilidade e as adequações do ambiente de trabalho na execução das tarefas; 

d) a possibilidade de uso, pelo candidato, de equipamentos ou outros meios que habitualmente utilize; e 

e) a Classificação Internacional de Doenças (CID) e outros padrões reconhecidos nacional e internacionalmente. 

4.5.2.1. O candidato, cuja deficiência não for configurada ou quando esta for considerada incompatível com o Cargo a ser 
desempenhado, será desclassificado. 

4.5.2.2. É assegurado ao candidato desclassificado o direito de recorrer da decisão prolatada pela junta multidisciplinar no 
prazo de 03 (três) dias, contados da data do Resultado Oficial. 

4.6. Os candidatos com deficiência participarão deste 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 horário e ao local de 
aplicação das provas e à nota mínima exigida de aprovação, para todos os demais candidatos. 

4.7. No ato da inscrição, a Pessoa com Deficiência que necessite de tratamento diferenciado nos dias de prova deverá 
requerê-lo, indicando as condições diferenciadas de que necessita para a realização das provas (materiais, equipamentos, 
intérprete de Libras, intérprete para leitura labial, prova em Braille, ampliada ou o auxílio de ledor). 

4.8. O candidato inscrito como Pessoa com Deficiência que necessitar de tempo adicional para a realização das provas 
deverá requerê-lo, com justificativa acompanhada de parecer emitido por especialista da área de sua deficiência, até o 
término das inscrições. 

4.9. O candidato inscrito como deficiente deverá especificar, no Formulário de Inscrição, a sua deficiência. 

4.10. Durante o período das inscrições, deverá encaminhar, via SEDEX ou Aviso de Recebimento (AR), para o seguinte 
endereço: Rua dos Morás, 83 – CEP 05434-020 – São Paulo/SP, identificando o nome do Concurso Público no envelope: 
“CONCURSO PÚBLICO – PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAREÍ/SP – Edital nº 04/2018 – Ref.: LAUDO MÉDICO”, a 
documentação e solicitação a seguir: 

a) cópia autenticada do Laudo Médico, com data de expedição de, no máximo, 06 (seis) meses retroativos à data do 
término das inscrições, assinado por Médico devidamente inscrito no Conselho Regional de Medicina (CRM) e que nele 
conste, para fins comprobatórios, o número de registro do Médico na referida entidade de classe, atestando a espécie e o 
grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença 
(CID), bem como a provável causa da deficiência, assinatura do Médico e o número do Conselho Regional de Medicina 
(CRM), inclusive para assegurar previsão de adaptação da sua prova, informando, também, o seu nome, Documento de 
Identidade (RG), número do Cadastro de Pessoa Física (CPF) e a opção de Cargo; 

b) requerimento de solicitação de condição especial para realização da prova, quando for o caso, informando quais os 
recursos especiais necessários (materiais, equipamentos, Intérprete de Libras, Intérprete para leitura labial, Prova em 
Braille, Ampliada ou o Auxílio de Ledor). 

4.11. O candidato com deficiência(s) que necessitar de tempo adicional para a realização das provas, além do envio da 
documentação indicada no item 4.10 e suas alíneas, deverá encaminhar a solicitação, por escrito, até o término das 
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inscrições (18 de janeiro de 2019) com justificativa acompanhada de parecer emitido por especialista da área de sua 
deficiência. 

4.12. O atendimento às condições solicitadas ficará sujeito à análise de viabilidade e razoabilidade do pedido. 

4.13. O candidato que não atender, dentro do prazo do período das inscrições (19 de dezembro de 2018 a 18 de janeiro 
de 2019), aos dispositivos mencionados no item 4.10 e suas alíneas não terá a condição especial atendida ou será 
considerado não portador de necessidade especial, seja qual for o motivo alegado. 

4.13.1. O candidato que, no ato da inscrição, declarar ser Pessoa com Deficiência, se aprovado no Concurso Público, terá 
seu nome publicado na lista geral dos aprovados e em lista específica. 

4.13.2. O candidato com deficiência que não realizar a inscrição conforme as instruções constantes deste Capítulo, não 
poderá impetrar recurso em favor de sua situação. 

4.14. O Laudo Médico apresentado terá validade somente para este Concurso Público e não será devolvido. 

4.15. Após a nomeação do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de aposentadoria 
ou readaptação de Cargo. 

V – DAS PROVAS 

5.1. O Concurso Público constará das seguintes provas: 

ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO (6º ao 9º Ano – antiga 5ª a 8ª Série) 

CARGOS TIPO DE PROVA CONTEÚDO 
Nº DE 
ITENS 

119 – AUXILIAR DE CUIDADOR (CASA ABRIGO) 
Objetiva 

Língua Portuguesa 

Matemática 

Atualidades 

Conhecimentos Específicos 

10 

10 

05 

15 

Avaliação Psicológica Conforme estabelecido no Capítulo VIII, deste Edital. 

ENSINO MÉDIO COMPLETO / ENSINO MÉDIO TÉCNICO 

CARGOS TIPO DE PROVA CONTEÚDO 
Nº DE 
ITENS 

211 – AGENTE DE SANEAMENTO 

212 – ARTESÃO – CAPS 

214 – FISCAL GERAL 

215 – TÉCNICO DE ENFERMAGEM 

216 – TÉCNICO DE RAIO X 

Objetiva 

Língua Portuguesa 

Matemática 

Atualidades 

Noções de Informática 

Conhecimentos Específicos 

08 

07 

05 

05 

15 

213 – CUIDADOR (CASA ABRIGO) 
Objetiva 

Língua Portuguesa 

Matemática 

Atualidades 

Noções de Informática 

Conhecimentos Específicos 

08 

07 

05 

05 

15 

Avaliação Psicológica Conforme estabelecido no Capítulo VIII, deste Edital. 

ENSINO SUPERIOR COMPLETO 

CARGOS TIPO DE PROVA CONTEÚDO 
Nº DE 
ITENS 

317 – CONTROLADOR INTERNO 

318 – ENGENHEIRO CIVIL 

319 – FISIOTERAPEUTA 

320 – FONOAUDIÓLOGO 

330 – NUTRICIONISTA 

332 – PSICOPEDAGOGO 

333 – TERAPEUTA OCUPACIONAL 

Objetiva 

Língua Portuguesa 
Noções de Informática 

Conhecimentos Básicos de Legislação Municipal 
Conhecimentos Específicos 

10 
05 
05 
20 

321 – MÉDICO CARDIOLOGISTA 

322 – MÉDICO CLÍNICO GERAL – ESF 

323 – MÉDICO GINECOLOGISTA 

324 – MÉDICO OBSTETRA 

325 – MÉDICO OFTALMOLOGISTA 

326 – MÉDICO PEDIATRA 

327 – MÉDICO PLANTONISTA 

328 – MÉDICO PSIQUIATRA 

329 – MÉDICO ULTRASSONOGRAFISTA 

Objetiva 
Políticas de Saúde 

Clínica Médica 
Conhecimentos Específicos 

10 
10 
20 
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ENSINO SUPERIOR COMPLETO 

CARGOS TIPO DE PROVA CONTEÚDO 
Nº DE 
ITENS 

331 – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
Objetiva 

Língua Portuguesa 
Noções de Informática 
Legislação Educacional 

Conhecimentos Específicos 

10 
05 
05 
20 

Títulos Conforme estabelecido no Capítulo IX, deste Edital. 

5.2. As Provas Objetivas, para todos os Cargos, são de caráter eliminatório e classificatório, constarão de questões de 
múltipla escolha, com 04 (quatro) alternativas cada, que terão uma única resposta correta. Versarão sobre os programas 
contidos no Anexo II, deste Edital, e buscarão avaliar o grau de conhecimento do candidato para o desempenho do Cargo 
e serão avaliadas conforme Capítulo VII, deste Edital. 

5.3. A Avaliação Psicológica, para os Cargos 119 – AUXILIAR DE CUIDADOR (CASA ABRIGO) e 213 – CUIDADOR 
(CASA ABRIGO), de caráter eliminatório, será realizada e avaliada conforme estabelecido no Capítulo VIII, deste Edital. 

5.4. A Prova de Títulos para o Cargo 331 – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA, de caráter classificatório, a serem 
apresentados e avaliados conforme estabelecido no Capítulo IX, deste Edital. 

VI – DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS 

6.1. As Provas Objetivas para todos os Cargos em Concurso Público serão realizadas na cidade de Guareí/SP, nas datas 
previstas de 09 e/ou 10 de março de 2019, em locais e horários a serem comunicados oportunamente no Edital de 
Convocação para as Provas, a ser publicado nos sites do INSTITUTO MAIS (www.institutomais.org.br) e da 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAREÍ/SP (www.guarei.sp.gov.br), bem como divulgado no Jornal Nosso 
Informativo, conforme distribuição de Cargos / períodos estabelecidos a seguir: 

DATA PREVISTA DA PROVA / 

PERÍODO 
CARGO 

09/03/2019 

(MANHÃ) 

119 – Auxiliar de Cuidador (Casa Abrigo) 

212 – Artesão – CAPS 

317 – Controlador Interno 

09/03/2019 

(TARDE) 

214 – Fiscal Geral 

331 – Professor de Educação Física 

10/03/2019 

(MANHÃ) 

211 – Agente de Saneamento 

213 – Cuidador (Casa Abrigo) 

10/03/2019 

(TARDE) 

215 – Técnico de Enfermagem 

216 – Técnico de Raio X 

318 – Engenheiro Civil 

319 – Fisioterapeuta 

320 – Fonoaudiólogo 

321 – Médico Cardiologista 

322 – Médico Clínico Geral – ESF 

323 – Médico Ginecologista 

324 – Médico Obstetra 

325 – Médico Oftalmologista 

326 – Médico Pediatra 

327 – Médico Plantonista 

328 – Médico Psiquiatra 

329 – Médico Ultrassonografista 

330 – Nutricionista 

332 – Psicopedagogo 

333 – Terapeuta Ocupacional 

6.1.1. Se o número de candidatos inscritos exceder a oferta de lugares adequados existentes nas escolas da cidade de 
Guareí/SP, o INSTITUTO MAIS reserva-se ao direito de alocá-los em cidades próximas determinadas para aplicação das 
provas, não assumindo, entretanto, qualquer responsabilidade quanto ao transporte e alojamento desses candidatos e/ou 
realizar ajustes na data das mesmas, podendo a referida data da prova ser alterada também para outro dia / período, para 
melhor acomodação dos candidatos. 

6.1.2. Ao candidato só será permitida a participação nas provas na respectiva data, horário e local constante no Edital de 
Convocação, publicado nos sites do INSTITUTO MAIS (www.institutomais.org.br) e da PREFEITURA MUNICIPAL DE 
GUAREÍ/SP (www.guarei.sp.gov.br), bem como divulgado no Jornal Nosso Informativo.  

6.1.3. Não será permitida, em hipótese alguma, realização da prova em outra data, horário ou fora do local designado. 

6.1.4. Será de responsabilidade do candidato o acompanhamento e consulta para verificar o seu local de prova. 

6.2. Os eventuais erros de digitação de número de Documento de Identidade, sexo e endereço, poderão ser corrigidos 
no endereço eletrônico do INSTITUTO MAIS (www.institutomais.org.br), em até 02 (dois) dias corridos após a 
aplicação das Provas, no Menu “Meus Concursos”, Ícone “Correção Cadastral”, sendo obrigatório ser informado para o 
Fiscal da Sala, no dia de realização da Prova, e registrado a referida correção na Ata da Sala. 

6.2.1. Caso exista a necessidade de ser efetuado correção de nome e da data de nascimento, no dia de realização da 
Prova, o candidato deverá solicitar ao Fiscal da Sala a devida correção, a qual será realizada em Formulário Específico, 
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devendo ser assinado pelo candidato e pelo Coordenador do local de aplicação das Provas. 

6.2.2. A correção de e-mail somente poderá ser efetuada através do Serviço de Atendimento ao Candidato (SAC) do 
INSTITUTO MAIS, enviando mensagem para sac@institutomais.org.br OU entrar em contato através do telefone (11) 
2659-5746, no horário das 08h30min às 12h30min ou das 13h30min às 17h30min (Horário Oficial de Brasília/DF), exceto 
aos sábados, domingos e feriados. 

6.2.3. Não será efetuada, em hipótese alguma, alteração do Cargo. 

6.3. O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos, 
munido de: 

a) comprovante de inscrição e comprovante de pagamento do boleto bancário (que só será solicitado caso o candidato 
não conste da lista de inscritos); 

b) original de um dos documentos de identidade a seguir: cédula oficial de identidade; carteira e/ou cédula de identidade 
expedida pela Secretaria de Segurança, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar ou pelo Ministério das Relações 
Exteriores; Carteira de Trabalho e Previdência Social; Certificado de Reservista; Passaporte; Cédulas de Identidade 
fornecidas por Órgãos ou Conselhos de Classe, que por Lei Federal valem como documento de identidade (OAB, CRC, 
CRA, CREA, CRF, CRQ, etc.) e Carteira Nacional de Habilitação – CNH (com fotografia na forma da Lei nº 9.503/1997); e 

c) caneta esferográfica de tinta azul ou preta, de corpo transparente. 

6.3.1. Os documentos apresentados deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir a identificação do 
candidato com clareza. 

6.3.2. O comprovante de inscrição e o comprovante de pagamento não terão validade como documento de identidade. 

6.3.3. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das provas, documento de identidade 
original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá ser apresentado documento que ateste o registro da ocorrência em 
órgão policial, expedido há, no máximo, 30 (trinta) dias, ocasião em que será submetido à identificação especial, 
compreendendo coleta de assinaturas e de impressão digital em Formulário Específico. 

6.3.3.1. A identificação especial também será exigida do candidato cujo documento de identificação apresente dúvidas 
relativas à fisionomia e/ou à assinatura do portador. 

6.3.3.2. No dia da realização da prova, o INSTITUTO MAIS poderá submeter os candidatos à revista, por meio de detector 
de metais. 

6.3.3.2.1. Caso constatado, na revista por meio do detector de metais, que o candidato, após o início das provas, está 
portando aparelhos eletrônicos e/ou aparelho celular, independentemente de estar acondicionado na embalagem cedida 
para guarda de seus pertences, o candidato será eliminado do Concurso Público nos termos do subitem 6.13.6. 

6.3.4. Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, títulos eleitorais, carteiras de 
motorista (modelo antigo), carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor de identidade, nem documentos ilegíveis, 
não identificáveis e/ou danificados. 

6.3.5. Não serão aceitas cópias de documentos de identidade, ainda que autenticadas. 

6.4. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado, para justificar o atraso ou a ausência do candidato. 

6.5. No dia da realização da prova, na hipótese de o candidato não constar das listagens oficiais relativas aos locais de 
prova estabelecidos no Edital de Convocação, o INSTITUTO MAIS procederá à inclusão do referido candidato por meio de 
preenchimento de formulário específico, mediante a apresentação do comprovante de inscrição e pagamento. 

6.5.1. A inclusão, de que trata o item 6.5, será realizada de forma condicional e será confirmada pelo INSTITUTO MAIS 
na fase de julgamento das provas, com o intuito de se verificar a pertinência da referida inclusão. 

6.5.2. Constatada a improcedência da inscrição de que trata o item 6.5, esta será automaticamente cancelada sem direito 
a reclamação, independentemente de qualquer formalidade, considerados nulos todos os atos dela decorrentes. 

6.6. No dia da realização das provas, não será permitido ao candidato entrar e/ou permanecer no local de exame com 
armas e/ou utilizar aparelhos eletrônicos (agenda eletrônica, bip, gravador, notebook, pendrive, pager, palmtop, receptor, 
telefone celular, walkman, MP3 Player, tablet, Ipod, qualquer tipo de relógio) e/ou outros equipamentos similares, bem 
como protetor auricular e/ou fones de ouvido, sendo que o descumprimento desta instrução implicará na eliminação do 
candidato, caracterizando-se tentativa de fraude. 

6.6.1. O candidato que estiver portando equipamento eletrônico, como os indicados no item 6.6, deverá desligá-lo, ter a 
respectiva bateria retirada, quando possível, e acondicioná-lo em embalagem cedida para guardar, permanecendo nesta 
condição até a saída do candidato do local de realização das provas, sendo que o INSTITUTO MAIS não se 
responsabilizará por perdas ou extravios de objetos ou de equipamentos eletrônicos ocorridos durante a realização das 
provas, nem por danos neles causados. 

6.6.2. Na ocorrência do funcionamento de qualquer tipo de equipamento eletrônico durante a realização da Prova 
Objetiva, mesmo acondicionado em embalagem cedida para guarda de pertences e/ou bolsa do candidato, o 
candidato será automaticamente eliminado do Concurso Público. 

6.6.2.1. A utilização de aparelhos eletrônicos é vedada em qualquer parte do local de prova. Assim, ainda que o candidato 
tenha terminado sua prova e esteja se encaminhando para a saída do local, não poderá utilizar quaisquer aparelhos 
eletrônicos, sendo recomendável que a embalagem, não reutilizável, fornecida para o recolhimento de tais aparelhos, 
somente seja rompida após a saída do candidato do local de provas. 
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6.6.3. Para a segurança de todos os envolvidos no Concurso Público, é vedado que os candidatos portem arma de fogo 
no dia de realização das provas, mesmo que amparado pela Lei Federal nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003. 

6.6.4. Durante a realização da prova, o candidato que quiser ir ao sanitário deverá solicitar ao fiscal da sala sua saída e 
este designará um fiscal volante para acompanhá-lo no deslocamento, devendo o candidato manter-se em silêncio 
durante todo o percurso, podendo, antes da entrada no sanitário e depois da utilização deste, ser submetido à revista por 
meio de detector de metais. 

6.6.4.1. Na situação descrita no subitem 6.6.4, se for detectado que o candidato estiver portando qualquer tipo de 
equipamento eletrônico, este será eliminado automaticamente do Concurso Público. 

6.6.4.2. Considerando a possibilidade de os candidatos serem submetidos à detecção de metais durante as provas, 
aqueles que, por razões de saúde, porventura façam uso de marca-passo, pinos cirúrgicos ou outros instrumentos 
metálicos, deverão comunicar previamente ao INSTITUTO MAIS acerca da situação. Estes candidatos deverão ainda 
comparecer ao local de provas munidos dos exames e laudos que comprovem o uso de equipamentos. 

6.7. Durante a realização da Prova Objetiva, não será permitida nenhuma espécie de consulta ou comunicação entre os 
candidatos, nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer anotações. 

6.8. Não será admitido, durante a prova, o uso de boné, lenço, chapéu, gorro ou qualquer outro acessório que cubra a 
cabeça e/ou as orelhas do candidato. 

6.9. Quanto às Provas Objetivas: 

6.9.1. Para a realização das Provas Objetivas, o candidato lerá as questões no Caderno de Questões e fará a devida 
marcação na Folha de Respostas, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, de corpo transparente. 

6.9.1.1. Não serão computadas questões não respondidas, nem questões que contenham mais de uma resposta, 
emendas ou rasuras, ainda que ilegível, mesmo que uma delas esteja correta. 

6.9.1.2. Não deverá ser feita qualquer marca fora do campo reservado às respostas ou assinatura, pois qualquer marca 
poderá ser lida pelas leitoras óticas, prejudicando o desempenho do candidato. 

6.10. Ao terminar a prova, o candidato entregará ao Fiscal da Sala a sua Folha de Respostas da Prova Objetiva, pois será 
o único documento válido para a correção. 

6.11. A totalidade das Provas terá a duração de 03 (três) horas para todos os Cargos. 

6.11.1. Iniciadas as provas, os candidatos não poderão retirar-se da sala antes de decorrida 01 (uma) hora do início das 
mesmas.  

6.11.2. Após o tempo mínimo de permanência em sala, conforme o estabelecido acima, ao terminar a sua prova, o 
candidato poderá levar o Caderno de Questões de Prova Objetiva, deixando com o Fiscal da Sala a sua Folha de 
Respostas da Prova Objetiva, que será o único documento válido para a correção. 

6.11.3. O candidato após entregar todo o material correspondente à prova realizada para o Fiscal da Sala, deverá, 
imediatamente, retirar-se da sala e do prédio, bem como, não poderá utilizar os banheiros. 

6.11.4. O candidato que desejar utilizar o banheiro, antes de sair do prédio, deverá solicitar o acompanhamento de 
um Fiscal antes de entregar o material correspondente a sua Prova Objetiva. 

6.12. A Folha de Respostas dos candidatos será personalizada, impossibilitando a substituição. 

6.13. Será automaticamente excluído do Concurso Público o candidato que: 

6.13.1. Apresentar-se após o fechamento dos portões ou fora dos locais ou horários pré-determinados. 

6.13.2. Não apresentar o documento de identidade exigido no item 6.3, alínea “b”, deste Capítulo. 

6.13.3. Não comparecer à prova, seja qual for o motivo alegado. 

6.13.4. Ausentar-se da sala de prova sem o acompanhamento do Fiscal, ou antes do tempo mínimo de permanência 
estabelecido no subitem 6.11.1, deste Capítulo, seja qual for o motivo alegado. 

6.13.5. For surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer 
outro meio de comunicação, sobre a prova que estiver sendo realizada, ou utilizando-se de livros, notas, impressos não 
permitidos, calculadora ou similar. 

6.13.6. For surpreendido portando agenda eletrônica, bip, gravador, notebook, pendrive, pager, palmtop, receptor, 
telefone celular, walkman, MP3 Player, tablet, Ipod, qualquer tipo de relógio e/ou outros equipamentos similares, bem 
como protetor auricular e/ou fones de ouvido. 

6.13.7. Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas. 

6.13.8. Não devolver as Folha(s) de Respostas cedida(s) para a realização das provas. 

6.13.9. Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou agir com descortesia em relação a qualquer dos 
examinadores, executores e seus auxiliares, ou autoridades presentes. 

6.13.10. Fizer anotação de informações relativas às suas respostas fora dos meios permitidos. 

6.13.11. Ausentar-se da sala de provas, a qualquer tempo, portando a(s) Folha(s) de Respostas. 

6.13.12. Não cumprir as instruções contidas no Caderno de Questões e na(s) Folha(s) de Respostas. 

6.13.13. Utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter aprovação própria ou de terceiros, em qualquer 
etapa do Concurso Público. 
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6.13.14. Recusar-se a se submeter ao sistema de detecção de metal. 

6.13.15. Fotografar, filmar ou, de alguma forma, registrar e divulgar imagens e informações, acerca do local da prova e de 
seus participantes. 

6.14. Constatado, após a prova, por meio eletrônico, estatístico, visual, grafológico ou por qualquer outro meio, ter o 
candidato utilizado procedimentos ilícitos, sua prova será anulada e ele será automaticamente eliminado do Concurso 
Público, sem prejuízo das medidas penais cabíveis. 

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

6.16. A condição de saúde do candidato no dia da aplicação da prova será de sua exclusiva responsabilidade. 

6.17. Ocorrendo alguma situação de emergência, o candidato será encaminhado para atendimento médico local ou ao 
médico de sua confiança. A equipe de coordenadores responsáveis pela aplicação da prova dará todo o apoio que for 
necessário. 

6.18. Caso exista a necessidade do candidato se ausentar para atendimento médico ou hospitalar, este não poderá 
retornar ao local de sua prova, sendo eliminado do Concurso Público. 

6.19. A candidata que tiver a necessidade de amamentar durante a realização das provas deverá levar um acompanhante, 
sendo esta indicação de sua inteira responsabilidade, cuja pessoa deverá possuir maioridade legal e permanecer em sala 
reservada para essa finalidade, sendo responsável pela guarda da criança. 

6.19.1. Durante o período em que a candidata estiver amamentando, ela deverá permanecer no local designado pela 
Coordenação para este fim e, ainda, na presença de uma Fiscal, respeitando todas as demais normas estabelecidas neste 
Edital. 

6.19.2. O acompanhante que ficará responsável pela criança também deverá permanecer no local designado pela 
Coordenação e submeter-se-á a todas as normas constantes deste Edital, inclusive no tocante ao uso de equipamentos 
eletrônicos e celular, bem como deverá apresentar um dos documentos previstos na alínea “b” do item 6.3 para acessar o 
local designado e permanecer nele. 

6.19.3. O INSTITUTO MAIS não disponibilizará acompanhante para guarda de criança. Assim, candidata, nesta condição, 
que não levar acompanhante, não realizará as provas. 

6.19.4. Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata. 

6.20. No dia da realização da prova, não serão fornecidas, por qualquer membro da Equipe de Aplicação da prova e/ou 
pelas autoridades presentes, informações referentes ao conteúdo das provas e/ou critérios de avaliação/classificação. 

6.21. Quanto aos Cadernos de Questões, após a distribuição destes e antes do início da prova, sob hipótese ainda que 
remota, de ocorrência de falhas na impressão, haverá substituição dos Caderno com manchas, borrões e/ou qualquer 
imperfeição que impeça a nítida visualização da prova. 

6.21.1. Na hipótese, ainda que remota, de falta de Caderno para substituição, será feita a leitura dos itens onde ocorreram 
as falhas, utilizando-se um Caderno completo. 

6.22. A verificação de eventuais falhas no Caderno de Questões, mencionadas no item 6.21 e seu subitem, deste 
Capítulo, deverá ser realizada pelo candidato, antes do início da prova e após determinação do Fiscal, não sendo aceitas 
reclamações posteriores. 

6.23. Os Gabaritos das Provas Objetivas, considerados como corretos, serão divulgados no endereço eletrônico do 
INSTITUTO MAIS (www.institutomais.org.br), na data prevista de 11 de março de 2019 – após às 14h00. 

6.24. Os 02 (dois) últimos candidatos em sala deverão permanecer na mesma até que o último deles termine a prova. 

6.25. O candidato que insistir em sair antes dos prazos estabelecidos neste Capítulo, descumprindo as informações 
estabelecidas, deverá assinar termo de ocorrência, declarando sua desistência do Concurso Público, o que será lavrado 
pelo Coordenador de Aplicação, passando à condição de candidato eliminado. 

6.26. O candidato que necessitar de Comprovante de Comparecimento, deverá solicitar ao Fiscal da Sala, onde estiver 
realizando a prova, e, ao seu término, deverá retirar junto à Coordenação Geral. Não serão emitidos Comprovantes de 
Comparecimento após a data de realização da prova. 

VII – DO JULGAMENTO DA PROVA OBJETIVA 

7.1. A Prova Objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos. 

7.2. Na avaliação da prova, será utilizado o Escore Bruto. 

7.3. O Escore Bruto corresponde ao número de acertos que o candidato obtém na prova. 

7.3.1. Para se chegar ao total de pontos, o candidato deverá dividir 100 (cem) pelo número de questões da prova e 
multiplicar pelo número de questões acertadas. O cálculo final será igual ao total de pontos do candidato. 

7.4. Será considerado habilitado o candidato que obtiver pontuação mínima de 50 (cinquenta) pontos na Prova Objetiva. 

7.5. Em hipótese alguma, haverá revisão de provas. 
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VIII – DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA 

8.1. Os candidatos aos Cargos 119 – AUXILIAR DE CUIDADOR (CASA ABRIGO) e 213 – CUIDADOR (CASA ABRIGO), 
habilitados nas Provas Objetivas, conforme o estabelecido no Capítulo VII, deste Edital, serão convocados para a 
Avaliação Psicológica, observando a rigorosa ordem de classificação, com os critérios de desempate aplicados, de 
acordo com a quantidade especificada na tabela abaixo: 

CARGOS PARA REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA 

CARGO VAGAS 

QUANTIDADE DE CANDIDATOS 
APROVADOS NA PROVA 

OBJETIVA PARA REALIZAÇÃO 
DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA 

(AMPLA CONCORRÊNCIA) 

QUANTIDADE DE CANDIDATOS 
APROVADOS NA PROVA OBJETIVA 

PARA REALIZAÇÃO DA 
AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA 

(PESSOA COM DEFICIÊNCIA – PCD) 

119 – AUXILIAR DE CUIDADOR 

(CASA ABRIGO) 
CR 30 03 

213 – CUIDADOR (CASA ABRIGO) CR 30 03 

8.2. A Avaliação Psicológica será realizada na cidade de Guareí/SP, na(s) data(s) prevista(s) de 04 e/ou 05 de maio de 
2019, em horário e local a serem informados por ocasião da divulgação do resultado da Prova Objetiva. 

8.2.1. Para fins de convocação dos candidatos classificados serão utilizados os critérios de desempate estabelecidos no 
item 11.5, do Capítulo XI, deste Edital. 

8.3. A confirmação da data, horário, local e demais informações sobre a realização da Avaliação Psicológica, será 
divulgada por meio de Edital de Convocação, a ser publicado nos sites do INSTITUTO MAIS 
(www.institutomais.org.br) e da PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAREÍ/SP (www.guarei.sp.gov.br), bem como será 
divulgado no Jornal Nosso Informativo. 

8.3.1. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento da convocação para a Avaliação 
Psicológica, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento. 

8.3.2. Ao candidato somente será permitida a participação na Avaliação Psicológica na respectiva data, horário e local, a 
serem divulgados de acordo com as informações constantes no Edital de Convocação. 

8.3.3. O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos, 
munido de original de Documento de Identidade oficial, caneta esferográfica de tinta azul ou preta, de corpo 
transparente, lápis preto nº 02 e borracha macia. 

8.3.4. O candidato somente poderá realizar a Avaliação Psicológica se estiver portando original de Documento de 
Identidade oficial, conforme especificado no Capítulo VI, item 6.3, alínea “b”. 

8.3.5. Não será permitida, em hipótese alguma, a realização da Avaliação Psicológica em outro dia, horário ou fora do 
local designado. 

8.4. A Avaliação Psicológica terá por objetivo avaliar o perfil psicológico do candidato, verificando, aptidões específicas, 
nível intelectual e características de personalidade, necessários ao desempenho adequado das atividades inerentes à 
função pleiteada. 

8.5. A Avaliação Psicológica será aplicada de forma coletiva e seus instrumentos de aplicação irão aferir, de forma 
objetiva e padronizada estatisticamente, os requisitos necessários para o desempenho das atribuições inerentes à função 
em consonância com o grau de escolaridade prevista em Edital. 

8.6. Os testes psicológicos a serem utilizados, são validados em nível nacional e aprovados pelo Conselho Federal de 
Psicologia, e estão embasados em normas obtidas por meio de estudos e procedimentos reconhecidos pela comunidade 
científica. 

8.7. A composição da Avaliação Psicológica será realizada por meio dos seguintes instrumentos: Teste de Inteligência, 
Teste de Habilidade Específica e Teste de Personalidade. 

8.7.1. A avaliação psicológica será aplicada por profissionais da área de Psicologia, identificados pelo número de suas 
inscrições no Conselho Regional de Psicologia. 

8.7.2. Na avaliação dos testes psicológicos, será observada a padronização reconhecida cientificamente para cada 
instrumento. 

8.8. A Avaliação Psicológica terá caráter eliminatório, sendo o candidato considerado APTO ou INAPTO ao 
desempenho adequado das atividades inerentes à função pleiteada e será realizada em conformidade com o estabelecido 
no Decreto Federal nº 7.308, de 22 de setembro de 2010. 

8.8.1. Será considerado APTO o candidato que apresentar resultado mínimo, dentro da faixa média em todos os testes, 
embasado na análise quantitativa e/ou qualitativa de acordo com as tabelas do estudo estatístico de cada autor. 

8.8.2. Na Avaliação Psicológica, será considerado INAPTO o candidato que apresentar características incompatíveis 
com o perfil psicológico estabelecido para o exercício do cargo, detectados por meio dos instrumentos psicológicos 
utilizados. 

8.8.2.1. Nenhum candidato INAPTO será submetido à nova Avaliação Psicológica no presente Concurso. 
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8.8.3. Após realização da Avaliação Psicológica, os candidatos serão reclassificados para efeito de divulgação do 
Resultado Final, considerando-se somente os candidatos APTOS. 

8.8.4. O candidato considerado INAPTO na Avaliação Psicológica ou que não comparecer para realizá-la, será 
automaticamente eliminado do Concurso Público. 

8.9. A condição de saúde do candidato, no dia de realização da Avaliação Psicológica será de sua exclusiva 
responsabilidade e, caso exista a necessidade de se ausentar para atendimento médico ou hospitalar, o mesmo não 
poderá retornar ao local do teste, sendo eliminado do Concurso Público. 

8.10. O local de realização da Avaliação Psicológica será de acesso exclusivo dos candidatos convocados e da Equipe 
de Coordenadores e Aplicadores, não sendo permitido permanecer no local acompanhantes de candidatos, bem como 
aqueles que já realizaram a referida avaliação. 

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

8.12. O uso de quaisquer funcionalidades de aparelhos eletrônicos (agenda eletrônica, bip, gravador, notebook, pendrive, 
pager, palmtop, receptor, telefone celular, walkman, MP3 Player, tablet, Ipod, qualquer tipo de relógio) e/ou outros 
equipamentos similares, bem como protetor auricular e/ou fones de ouvido, implicará na eliminação do candidato, 
caracterizando-se tentativa de fraude. 

8.13. O INSTITUTO MAIS e a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAREÍ/SP não se responsabilizarão por perdas ou 
extravios de documentos, objetos e/ou equipamentos eletrônicos ocorridos no local de realização da Avaliação 
Psicológica, nem por danos neles causados. 

8.14. Não haverá segunda chamada ou repetição das Avaliações Psicológicas seja qual for o motivo alegado. 

8.15. O candidato que se apresentar no dia da realização da Avaliação Psicológica com sinais de embriaguez e/ou de 
uso de entorpecentes, com alteração da capacidade psicomotora ou não, será impedido de realizar a Avaliação 
Psicológica, sendo de inteira responsabilidade do candidato esta ocorrência. 

8.16. O candidato que necessitar de Comprovante de Comparecimento, deverá solicitar ao Fiscal responsável por onde 
estiver realizando a prova e retirá-lo junto à Coordenação Geral. Não serão emitidos Comprovantes de Comparecimento 
após a data de realização da prova. 

8.17. Caberá recurso da Avaliação Psicológica, em conformidade com o Capítulo X, deste Edital, e o candidato, se 
assim desejar, poderá solicitar também a Entrevista Devolutiva. 

8.18. Será facultado ao candidato, e somente a este, conhecer o resultado da Avaliação Psicológica por meio de 
Entrevista Devolutiva, para obter acesso às informações concernentes aos testes a que se submeteu. 

8.18.1. A Entrevista Devolutiva será realizada em data e local a ser confirmado para o candidato através de resposta ao 
recurso. 

8.18.2. Na Entrevista Devolutiva o candidato será atendido por um psicólogo que irá informar seus resultados na Avaliação 
Psicológica realizada. 

IX – DA AVALIAÇÃO E PROVA DE TÍTULOS 

9.1. A Prova de Títulos será aplicada aos candidatos inscritos ao Cargo 331 – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA, 
habilitados na Prova Objetiva, conforme estabelecido no Capítulo VII, deste Edital. 

9.2. Os documentos relativos a Prova de Títulos deverão ser ENTREGUES AO FISCAL DA SALA, MEDIANTE 
PROTOCOLO, EXCLUSIVAMENTE NO DIA E LOCAL DA REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA, APÓS O 
FECHAMENTO DOS PORTÕES, EM MOMENTO QUE ANTECEDE A ENTREGA DAS FOLHAS DE RESPOSTAS DA 
PROVA OBJETIVA E DOS CADERNOS DE QUESTÕES, ou seja, na data provável de 09 de março de 2019. 

9.2.1. Os locais e horários serão comunicados oportunamente, por meio de Edital de Convocação a ser publicado na 
Internet, nos sites do INSTITUTO MAIS (www.institutomais.org.br) e da PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAREÍ/SP 
(www.guarei.sp.gov.br). 

9.2.2. Após a data e momento de entrega da documentação de Títulos especificada no item 9.2, não serão aceitos outros 
documentos, sob qualquer hipótese. 

9.2.3. A entrega dos documentos relativos à Prova de Títulos não é obrigatória, e o candidato que não entregar o Título 
não será eliminado do Concurso Público. 

9.3. Os documentos de Títulos deverão ser acondicionados em: 

ENVELOPE LACRADO, contendo, na sua parte externa, o nome do Concurso Público, o nome do candidato, o 
número de inscrição, o Cargo para a qual está concorrendo e o número do documento de identidade, devendo os 
referidos documentos ser apresentados em C Ó P I A  R E P R O G R Á F I C A  A U T E N T I C A D A . 

O candidato deverá numerar sequencialmente e rubricar cada documento apresentado, PREENCHENDO A 
RELAÇÃO DE RESUMO, EM CONFORMIDADE COM O MODELO DISPONÍVEL NO ANEXO IV, DESTE EDITAL, QUE 
TAMBÉM ESTARÁ DISPONÍVEL NO ENDEREÇO ELETRÔNICO DO INSTITUTO MAIS (www.institutomais.org.br). 



16 
 

9.4. Serão aceitos como documentos os Títulos que forem representados por Diplomas e Certificados definitivos de 
Conclusão de Curso, expedidos por Instituição Oficial ou reconhecida, em papel timbrado, e deverão conter carimbo e 
identificação da instituição e do responsável pela expedição do documento. 

9.4.1. Os documentos do item 9.4, deste Capítulo, serão aceitos somente em CÓPIA REPROGRÁFICA AUTENTICADA. 

9.4.2. Os documentos de Títulos que forem representados por certificados (aqueles que não tenham caráter definitivo), 
declarações, certidões, atestados e outros documentos que não tenham o cunho definitivo de conclusão de curso deverão 
estar acompanhados obrigatoriamente do respectivo histórico escolar, em cópia reprográfica autenticada, bem como 
deverão ser expedidos por Instituição Oficial ou reconhecida, em papel timbrado, e deverão conter carimbo e identificação 
da instituição e do responsável pela expedição do documento. 

9.4.3. Os certificados expedidos em língua estrangeira deverão vir acompanhados pela correspondente tradução, efetuada 
por tradutor juramentado ou pela revalidação dada pelo órgão competente (em cópia reprográfica autenticada). 

9.4.4. Os cursos deverão estar autorizados pelos órgãos competentes. 

9.5. É da exclusiva responsabilidade do candidato a apresentação e comprovação dos documentos de Títulos, conforme 
estabelece o presente Edital. 

9.6. Não serão aceitos envios ou substituições posteriormente ao que determina o item 9.2, deste Capítulo, bem como 
Títulos que não constem da tabela apresentada no item 9.8. 

9.7. A pontuação da documentação de Títulos limitar-se-á ao valor máximo de 05 (cinco) pontos, sendo somadas, 
portanto, à pontuação referente aos títulos da Tabela de Títulos. 

9.7.1. No somatório da pontuação de cada candidato, os pontos excedentes serão desprezados. 

9.8. Serão considerados Títulos somente os constantes na tabela a seguir: 

TABELA DE TÍTULOS 

PONTUAÇÃO DA PROVA DE TÍTULOS 

PROVA DE TÍTULOS 
VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

MÁXIMO 
COMPROVANTES 

a) Título de Doutor na área da 
Educação, obtido em instituição oficial 
reconhecida pelo MEC, concluído até a 
data da apresentação dos Títulos. 

2,5 

(dois pontos e 
meio) 

2,5 

(dois pontos e 
meio) 

Diploma devidamente registrado ou 
declaração/certificado de conclusão de 
curso e obtenção do título de doutorado, 
acompanhado do respectivo Histórico 
Escolar. 

b) Título de Mestre na área da 
Educação, obtido em instituição oficial 
reconhecida pelo MEC, concluído até a 
data da apresentação dos Títulos. 

1,5 

(um ponto e meio) 
1,5 

(um ponto e meio) 

Diploma devidamente registrado ou 
declaração/certificado de conclusão de 
curso e obtenção do título de mestrado, 
acompanhado do respectivo Histórico 
Escolar. 

c) Pós-Graduação Lato Sensu 
(Especialização) na área da Educação, 
realizado em instituição oficial reconhecida 
pelo MEC, com carga horária mínima de 
360 horas, concluída até a data de 
apresentação dos Títulos. 

0,5 

(meio ponto) 

por Especialização 

1,0 

(um ponto) 

Certificado, Certidão, Declaração de 
conclusão de pós-graduação, indicando o 
número de horas e período de realização do 
curso de especialização, acompanhado do 
respectivo Histórico Escolar. 

  5,0  

9.9. Não será computado como Título o Curso de Especialização que se constituir pré-requisito para a inscrição no 
presente Concurso Público. 

9.10. Somente serão pontuados os cursos reconhecidos, estando vedada a pontuação de qualquer curso/documento que 
não preencher todas as condições previstas neste Edital.  

9.11. Cada título será considerado uma única vez. 

9.12. O(s) Diploma(s) ou Certificado(s) exigido(s) para o exercício do Cargo não serão computados como Títulos. 

9.13. Comprovada, em qualquer tempo, irregularidade ou ilegalidade na obtenção dos títulos constantes das Tabelas 
apresentadas neste Edital, o candidato terá anulada a respectiva pontuação e comprovada a culpa do mesmo, este será 
excluído do Concurso Público. 

9.14. A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAREÍ/SP poderá solicitar, no ato da posse, a apresentação dos documentos 
originais apresentados para a Prova de Títulos, para verificação da autenticidade de suas cópias. 

9.15. Os documentos apresentados para a Prova de Títulos não serão devolvidas e farão parte integrante da 
documentação do Concurso Público.  

9.16. Caberá recurso da Prova de Títulos, em conformidade com o Capítulo X, deste Edital. 

X – DOS RECURSOS 

10.1. Serão admitidos recursos a serem interpostos no prazo máximo de: 

a) 02 (dois) dias úteis contados da divulgação das inscrições deferidas e indeferidas; 
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b) 01 (um) dia útil contado a partir da data da aplicação das Provas Objetivas, Títulos e Avaliação Psicológica; 

c) 02 (dois) dias úteis contados a partir da divulgação dos Gabaritos Provisórios das Provas Objetivas; e 

d) 02 (dois) dias úteis contados a partir da divulgação dos Resultados Provisórios das Provas Objetivas, Títulos e 
Avaliação Psicológica. 

10.2. Para recorrer, o candidato deverá utilizar o endereço eletrônico do INSTITUTO MAIS (www.institutomais.org.br) e 
seguir as instruções ali contidas. 

10.3. Os recursos interpostos que não se refiram especificamente aos eventos aprazados não serão apreciados. 

10.4. O recurso deverá ser individual, devidamente fundamentado e conter o nome do Concurso Público, nome do 
candidato, número de inscrição, endereço eletrônico e o seu questionamento. 

10.5. Admitir-se-á um único recurso por candidato, para cada evento referido no item 10.1. 

10.6. A interposição dos recursos não obsta o regular andamento do cronograma do Concurso Público. 

10.7. Não serão aceitos recursos interpostos por correspondência (SEDEX, AR, telegrama etc.), fac-símile, Telex, via SAC 
ou outro meio que não seja o estabelecido no item 10.2. 

10.8. O ponto relativo a uma questão eventualmente anulada será atribuído a todos os candidatos presentes às provas, 
exceto no caso em que o candidato já tenha obtido o ponto por ocasião da divulgação do gabarito após realização da 
Prova Objetiva e antes do prazo recursal. 

10.8.1. A quantidade de questões estabelecidas no Capítulo V, bem como os critérios estabelecidos no Capítulo XI, não 
sofrerão alteração em razão de questão eventualmente anulada. 

10.8.2. Caso haja procedência de recurso interposto dentro das especificações, poderá, eventualmente, alterar a 
classificação inicial obtida pelo candidato para uma classificação superior ou inferior ou, ainda, poderá ocorrer a 
desclassificação do candidato que não obtiver nota mínima exigida para aprovação. 

10.8.3. Depois de julgados todos os recursos apresentados, será publicado o Resultado Final do Concurso Público, com 
as alterações ocorridas em face do disposto no subitem 10.8.2, acima, não cabendo recursos adicionais. 

10.9. Não serão apreciados os recursos que forem apresentados: 

10.9.1. Em desacordo com as especificações contidas neste Capítulo; 

10.9.2. Fora do prazo estabelecido; 

10.9.3. Sem fundamentação lógica e consistente; 

10.9.4. Com argumentação idêntica a outros recursos. 

10.10. Em hipótese alguma, serão aceitos revisão de recurso, recurso do recurso ou recurso de Gabarito Final Definitivo. 

10.11. As decisões dos recursos serão dadas a conhecer, coletivamente, aos pedidos deferidos e indeferidos, por meio 
nos sites do INSTITUTO MAIS (www.institutomais.org.br) e da PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAREÍ 
(www.guarei.sp.gov.br). 

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

XI – DA CLASSIFICAÇÃO FINAL DOS CANDIDATOS 

11.1. A Nota Final de cada candidato será IGUAL ao total de pontos obtidos: 

11.1.1. Na Prova Objetiva e Prova de Títulos para o Cargo 331 – PROFESSOR EDUCAÇÃO FÍSICA; e  

11.1.2. Na Prova Objetiva para os demais Cargos em Concurso. 

11.2. Os candidatos serão classificados por ordem decrescente, da nota final, em lista de classificação, por Cargo. 

11.3. Serão elaboradas duas listas de classificação: 

a) uma geral, com a relação de todos os candidatos, inclusive os candidatos que se declararam Pessoa com Deficiência; e 

b) uma especial, com a relação dos candidatos que se declararam Pessoa com Deficiência. 

11.4. O Resultado Final do Concurso Público, será publicado na Internet, nos sites do INSTITUTO MAIS 
(www.institutomais.org.br) e da PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAREÍ/SP (www.guarei.sp.gov.br). 

11.5. No caso de igualdade na classificação final, dar-se-á preferência sucessivamente ao candidato que: 

11.5.1. Tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, até o último dia de inscrição deste Concurso Público, conforme 
Artigo 27, parágrafo único, da Lei Federal nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso); 

11.5.2. Obtiver maior número de pontos na prova de Conhecimentos Específicos; 

11.5.3. Obtiver maior número de pontos na prova de Língua Portuguesa (quando houver); 

11.5.4. Obtiver maior número de pontos na prova de Clínica Médica (quando houver); 

11.5.5. Obtiver maior número de pontos na prova de Conhecimentos Básicos de Legislação Municipal (quando 
houver); 

11.5.6. Obtiver maior número de pontos na prova de Legislação Educacional (quando houver); 

11.5.7. Obtiver maior número de pontos na prova de Políticas de Saúde (quando houver); 
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11.5.8. Obtiver maior número de pontos na prova de Matemática (quando houver); 

11.5.9. Obtiver maior número de pontos na prova de Noções de Informática (quando houver); 

11.5.10. Obtiver maior número de pontos na prova de Atualidades (quando houver); e 

11.5.11. Tiver maior idade, para os candidatos não alcançados pelo Estatuto do Idoso. 

11.5.12. Tiver exercido efetivamente a função de Jurado no período entre a data de publicação da Lei Federal nº 
11.689/08 até a data de publicação deste Edital. 

XII – DA INVESTIDURA NO CARGO 

12.1. A nomeação dos candidatos obedecerá rigorosamente à ordem de classificação dos candidatos aprovados, 
observada a necessidade da PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAREÍ/SP e o limite fixado pela Constituição Federal, com 
despesa de pessoal. 

12.1.1. A convocação para a nomeação dos candidatos habilitados obedecerá rigorosamente à ordem de classificação, 
não gerando, o fato da aprovação, direito à nomeação, exceto para aqueles classificados dentro do número de Vagas 
oferecidas. Apesar do número de Vagas disponibilizadas no presente Edital, os aprovados e classificados além desse 
número poderão ser convocados para aquelas que vagarem e as que eventualmente forem criadas dentro do prazo da 
validade do presente Concurso. 

12.2. Por ocasião da convocação que antecede a nomeação, os candidatos classificados deverão apresentar 
documentos originais, acompanhados de uma cópia que comprovem os requisitos para a nomeação, que deram 
condições de inscrição e os requisitos, estabelecidos no presente Edital. 

12.2.1. A convocação de que trata o item anterior será realizada por meio de publicação no site da PREFEITURA 
MUNICIPAL DE GUAREÍ/SP (www.guarei.sp.gov.br), bem como no Jornal Nosso Informativo, na data e horários 
estabelecidos no mesmo. 

12.3. Para ser nomeado, o candidato deverá atender, além dos requisitos que deram condições de inscrição e outras 
condições estabelecidas neste Edital, às condições para nomeação. 

12.4. Os candidatos convocados em conformidade com o item 12.2 e subitem 12.2.1 deverão obedecer aos prazos e 
horários estabelecidos na convocação, devendo apresentar os documentos discriminados a seguir:  

a) Declaração de vínculos empregatícios anteriores; 

b) Inscrição no PIS/PASEP atualizado; 

c) 01 (uma) foto ¾ recente; 

d) Comprovante de residência atualizado; 

e) Atestado de antecedentes criminais; 

f) Documento de Identidade (RG) e Cadastro de Pessoa Física (CPF); 

g) Título de Eleitor e último comprovante de votação; 

h) Carteira de Reservista (se do sexo masculino) ou Certificado de Dispensa da Incorporação; 

i) Certidão de Casamento e RG do cônjuge ou companheiro(a); 

j) Certidão de Nascimento de filhos menores de 18 (dezoito) anos; 

k) Declaração de bens ou última Declaração de Imposto de Renda; 

l) Declaração de dependentes para efeitos de Imposto de Renda; 

m) Diploma ou Histórico Escolar autenticado; 

n) Registro no Conselho de Classe (quando o Cargo exigir); 

o) Declaração de acúmulo de cargos e proventos; 

p) Declaração de vínculo e/ou exoneração de outros órgãos públicos; 

q) Declaração de não estar respondendo a processo relativo ao exercício da profissão; e 

r) Declaração de antecedentes de saúde para o ingresso no serviço público. 

12.4.1. Caso haja necessidade, a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAREÍ/SP poderá solicitar outros documentos 
complementares. 

12.5. Obedecida a ordem de classificação, os candidatos convocados serão submetidos a exame médico, que avaliará 
sua capacidade física e mental, para o desempenho das tarefas pertinentes ao Cargo a que concorrem, a ser realizado 
pelo Serviço Médico credenciado do Município, o qual avaliará e emitirá Laudo Médico Admissional. 

12.5.1. Se necessário o Médico do Trabalho a serviço da PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAREÍ/SP poderá solicitar todo 
e qualquer exame médico que entender ser necessário para a conclusão adequada do diagnóstico laboral do candidato. 

12.6. Não serão aceitos, no ato da nomeação, protocolos ou cópias dos documentos exigidos, sendo somente aceitos se 
estiverem acompanhados do original ou se forem autenticados. 

12.7. No caso de desistência do candidato aprovado, quando convocado para uma Vaga, o fato será formalizado pelo 
candidato, por meio de assinatura de Termo de Desistência. 
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12.7.1. Se o candidato convocado nos termos do item 12.2, deste Edital, não comparecer no prazo previsto na 
convocação publicada pela PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAREÍ/SP, será considerado desistente e automaticamente 
excluído e desclassificado em caráter irrevogável e irretratável do Concurso Público. 

12.7.2. O não cumprimento dos itens 12.4 e 12.4.1, ocasionará a exclusão do candidato do Concurso Público. 

12.8. Os candidatos aprovados e convocados no Concurso serão contratados pelo regime Celetista – CLT, nos termos da 
legislação vigente. 

XIII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

13.1. Todas as convocações, os avisos e os resultados referentes às etapas do presente Concurso Público serão 
publicados na Internet nos sites do INSTITUTO MAIS (www.institutomais.org.br) e da PREFEITURA MUNICIPAL DE 
GUAREÍ/SP (www.guarei.sp.gov.br), exceto os Editais de Convocação para nomeação que serão divulgados no Jornal 
Nosso Informativo e no site da PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAREÍ/SP, podendo, facultativamente, utilizarem de 
outros meios de comunicação para a sua divulgação. 

13.1.1. O acompanhamento das publicações, Editais, avisos e comunicados referentes ao item anterior são de 
responsabilidade exclusiva do candidato. 

13.2. Serão publicados, apenas os resultados dos candidatos que lograrem classificação no Concurso Público. 

13.3. Não será fornecido ao candidato qualquer documento comprobatório de classificação no Concurso Público, valendo, 
para esse fim, a Homologação publicada no Jornal Nosso Informativo. 

13.4. A inexatidão das afirmativas e/ou irregularidades dos documentos apresentados, mesmo que verificadas a qualquer 
tempo, em especial na ocasião da nomeação, acarretarão a nulidade da inscrição e desqualificação do candidato, com 
todas as suas decorrências, sem prejuízo de medidas de ordem administrativa, civil e criminal cabíveis. 

13.5. Caberá à PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAREÍ/SP a Homologação dos Resultados Finais do Concurso Público. 

13.6. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos enquanto não consumada a 
providência ou evento que lhe disser respeito até a data da convocação dos candidatos para a prova correspondente, 
circunstância que será mencionada em Edital ou aviso a ser publicado. 

13.7. O candidato se obriga a manter atualizado o endereço perante ao INSTITUTO MAIS, situado à Rua dos Morás, 83 – 
CEP 05434-020 – São Paulo/SP, até a data de publicação da homologação dos resultados e após este prazo, junto à 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAREÍ/SP. 

13.8. Após a Homologação dos Resultados Finais do certame, o candidato deverá acompanhar as publicações dos Editais 
de Convocação realizados pela PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAREÍ/SP no site www.guarei.sp.gov.br e no Jornal 
Nosso Informativo. 

13.9. As despesas relativas à participação do candidato no Concurso Público e à apresentação para nomeação e 
exercício correrão às expensas do próprio candidato.  

13.10. A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAREÍ/SP e o INSTITUTO MAIS não se responsabilizam por quaisquer cursos, 
textos, apostilas e outras publicações referentes a este Concurso Público. 

13.11. Após a publicação deste Edital, em havendo alteração na legislação, bem como as alterações em dispositivos 
constitucionais, legais e normativos, estas não serão objeto de avaliação nas provas deste Concurso Público. 

13.12. Os casos omissos serão resolvidos conjuntamente pela Comissão do Concurso Público da PREFEITURA 
MUNICIPAL DE GUAREÍ/SP e pelo INSTITUTO MAIS, no que tange à realização deste Concurso Público. 

13.13. O prazo de validade do presente Concurso Público será de 02 (dois) anos, contados da data da publicação do 
Edital de Homologação dos Resultados Finais, podendo ser prorrogado por mais 02 (dois) anos, a critério da 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAREÍ/SP. 

 

Guareí/SP, 17 de dezembro de 2018. 

 

COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO 

CAMILA APARECIDA SANTI RAMOS – PRESIDENTE 

SELMA REGINA PELHE RIBEIRO SIQUEIRA – MEMBRO 

JOÃO BATISTA DA COSTA JÚNIOR – MEMBRO 
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ANEXO I 
ATRIBUIÇÃO BÁSICAS DOS CARGOS 

 
 

CARGO ATRIBUIÇÃO BÁSICAS DOS CARGOS 

ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO (6º ao 9º Ano – antiga 5ª a 8ª Série)  

119 – AUXILIAR DE 

CUIDADOR 

(CASA ABRIGO) 

Cuidados básicos com alimentação, higiene e proteção que significa preparar as refeições e limpar 
todo o ambiente pré e pós preparo; Organização do ambiente (espaço físico) que significa limpar toda 
a casa, lavar e passar as roupas, etc. Ensinar as crianças e adolescentes a cuidarem de seus 
pertences, etc sugerindo atividades adequadas ao grau de desenvolvimento de cada criança ou 
adolescente; Auxílio à criança e ao adolescente para lidar com sua história de vida, fortalecimento da 
autoestima e construção da identidade que significa saber escutar, ser paciente, orientar; Organização 
de fotografias e registros individuais sobre o desenvolvimento de cada criança e/ou adolescente, de 
modo a preservar sua história de vida em conjunto com a criança/adolescente; Acompanhamento nos 
serviços de saúde, escola e outros serviços requeridos no cotidiano e quando se mostrar necessário e 
pertinente, um profissional de nível superior deverá também participar deste acompanhamento; Apoio 
na preparação da criança ou adolescente para o desligamento, sendo para tanto orientado e 
supervisionado por um profissional de nível superior; Realização atividades lúdicas com as crianças e 
adolescentes tais como jogos de tabuleiro, caminhadas, passeios, esporte. Na área da cultura deve 
incentivar a leitura, participação em eventos teatrais, dança, etc; Participação em cursos de 
capacitação e demais reuniões com a equipe que se fizerem necessárias, mesmo fora de seu horário 
de trabalho; Reportar á Coordenação e Equipe Técnica da Casa Abrigo toda e qualquer ocorrência 
não eventual relacionada aos abrigados e funcionários; Cuidar da segurança física e emocional das 

crianças e adolescentes em situação de abrigamento bem como dos equipamentos contidos no local. 

ENSINO MÉDIO COMPLETO / ENSINO MÉDIO TÉCNICO 

211 – AGENTE DE 

SANEAMENTO 

Inspecionar estabelecimentos comerciais e industriais, serviços de saúde e interesse à saúde, imóveis 
residenciais e não edificados, para controlar o risco sanitário. Vistoriar domicílios, observando o 
ambiente físico (condições de higiene, existência de animais, etc) avaliando e controlando o risco 
sanitário. Priorizar, nas vistorias, locais de risco que possam ser vetores de doenças. Organizar e 
priorizar as inspeções em locais com confirmação ou possibilidade de confirmação de doenças que 
possam ser controladas através de manejo ambiental. Atentar-se para os locais de risco 
(casas/terrenos) que possam ser criadouros de insetos vetores. Realizar controle mecânico de pragas 
e vetores. Aplicar larvicidas nos criadouros e inseticidas (nebulização) em locais de risco à saúde 
humana. Auxiliar na captura de animais infectados que possam trazer risco à saúde da população. 
Inspecionar, avaliar e propor medidas para controlar o risco sanitário nos estabelecimentos comerciais 
e industriais, nos serviços de saúde e nos serviços de interesse à saúde que estejam sob atuação da 
Vigilância Sanitária, mediante critérios legais e técnicos. Zelar pelo cumprimento da legislação sanitária 
visando proteção à saúde coletiva. Atender denúncias da população em geral. Inspecionar os sistemas 
de abastecimento público e as soluções alternativas de abastecimento de água. Realizar visitas para 
levantamento da população exposta a desastres com produtos perigosos, desastres ambientais e 
áreas conhecidamente contaminadas, mediante avaliação do Órgão Ambiental competente. Organizar 
e utilizar equipamentos específicos para cada tipo de inspeção realizada (EPIs, termômetros, câmeras 
fotográficas, lacres, nebulizadores, clorímetro, peagâmetro, etc.). Acompanhar a incineração de 
entorpecentes mediante a solicitação das autoridades policiais, conforme legislação vigente. Promover, 
coordenar e executar ações de educação em saúde. Promover educação em saúde (disposição do 
lixo, coleta seletiva de lixo, criação de animais, posse responsável, condições de higiene pessoal e do 
meio ambiente; cuidados no consumo de alimentos, sinais e sintomas das doenças, controle de 
doenças, etc). Participar de campanhas preventivas, como a de vacinação animal (preparar o material 
de apoio, divulgar campanhas à população e distribuir material educativo alusivo às campanhas). 
Participar das atividades comunitárias: identificar e preparar espaços para a realização de eventos, 
organizar grupos de apoio, organizar atividades sociais, organizar grupos de orientação, convidar 
pessoas para eventos, divulgar eventos e atividades. Participar de grupos, comitês, conselhos e 
reuniões junto à Secretaria Municipal de Saúde e outros órgãos municipais, instituições públicas e 
privadas e à comunidade em geral. Participar de capacitações e multiplicá-las aos demais integrantes 
do grupo. Participar de grupos de estudo (projetos ou temas específicos). Auxiliar em campanhas 
municipais de vacinação anti-rábica de animais. Coletar produtos de interesse à saúde e auxiliar na 
coleta de amostras biológicas em atendimento às programações em saúde e análise fiscal. Auxiliar na 
coleta de amostras biológicas de animais, bem como informar o resultado ao responsável pelo animal. 
Coletar produtos de interesse à saúde (água, solo, alimento, medicamento, saneantes), bem como 
informar o resultado ao responsável pelo produto. Encaminhar amostras para análise laboratorial. 
Medir densidade larvária no âmbito municipal, bem como comunicar o nível de infestação. Realizar 
procedimentos administrativos quando constatadas infrações sanitárias: autuar; intimar; notificar; 
advertir; apreender/interditar/inutilizar/liberar materiais e produtos; interditar/liberar equipamentos e 
estabelecimentos (mediante autorização do Diretor de Divisão e/ou Departamento, em conformidade 
com o Código Sanitário Municipal. Manifestar-se quanto aos recursos interpostos às autuações. 
Expedir ofícios e Licenças de Funcionamento mediante autorização e supervisão da chefia imediata. 
Controlar documentações e prazos. Alimentar os Sistemas de Informação das Áreas de Vigilância 
Sanitária e Ambiental. Realizar atendimento ao público (protocolar denúncias, recursos, documentos 
pertinentes às inspeções sanitárias, etc). Eventualmente auxilia em outras atividades afins. 
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212 – ARTESÃO – CAPS 

Atuar sob a orientação do Terapeuta Ocupacional, em oficinas terapêuticas, desenvolvendo atividades 
artísticas, manuais e artesanais; outras atividades inerentes à função, por determinação das chefias. 
Executar oficinas de artesanatos; Organização e controle do consumo de material para oficinas; 
Execução de atividades manuais e criativas para fins de recuperação do indivíduo; Ministrar técnicas 
de trabalho em madeiras, couro, argila, tecidos, corda e outros produtos artesanais. 

213 – CUIDADOR 

(CASA ABRIGO) 

Cuidados básicos com alimentação, higiene e proteção que significa preparar as refeições e limpar 
todo o ambiente pós preparo; Organização do ambiente (espaço físico) que significa limpar toda a 
casa, lavar e passar as roupas, etc. Ensinar as crianças e adolescentes a cuidarem de seus pertences, 
etc sugerindo atividades adequadas ao grau de desenvolvimento de cada criança ou adolescente; 
Auxílio à criança e ao adolescente para lidar com sua história de vida, fortalecimento da autoestima e 
construção da identidade que significa saber escutar, ser paciente, orientar; Organização de fotografias 
e registros individuais sobre o desenvolvimento de cada criança e/ou adolescente, de modo a 
preservar sua história de vida em conjunto com a criança/adolescente; Acompanhamento nos serviços 
de saúde, escola e outros serviços requeridos no cotidiano e quando se mostrar necessário e 
pertinente, um profissional de nível superior deverá também participar deste acompanhamento; Apoio 
na preparação da criança ou adolescente para o desligamento, sendo para tanto orientado e 
supervisionado por um profissional de nível superior; Realização atividades lúdicas com as crianças e 
adolescentes tais como jogos de tabuleiro, caminhadas, passeios, esporte. Na área da cultura deve 
incentivar a leitura, participação em eventos teatrais, dança, etc; Participação em cursos de 
capacitação e demais reuniões com a equipe que se fizerem necessárias, mesmo fora de seu horário 
de trabalho; Reportar á Coordenação e Equipe Técnica da Casa Abrigo toda e qualquer ocorrência 
não eventual relacionada aos abrigados e funcionários; Cuidar da segurança física e emocional das 
crianças e adolescentes em situação de abrigamento bem como dos equipamentos contidos no local. 

214 – FISCAL GERAL 

Fiscalizar o cumprimento da legislação vigente referente a Tributo, Posturas e concessões, transporte 
de passageiros em táxi e transporte coletivo. Fiscalizar através de procedimentos físico-contábeis os 
contribuintes de Tributos municipais, como ISS e IVPC; Orientar os contribuintes sobre o correto 
procedimento referente ao recolhimento dos respectivos tributos; Cumprir e fazer cumprir os 
dispositivos legais municipais; Fiscalizar os estabelecimentos comerciais, industriais e de prestação de 
serviços; Efetuar vistoriais necessárias ao fornecimentos de alvarás, certidões e demais atos e 
transporte coletivo; Executar outras tarefas compatíveis com a função, determinada pela chefia 
imediata. 

215 – TÉCNICO DE 

ENFERMAGEM 

Compreende os cargos que se destinam a orientar o pessoal auxiliar quanto às tarefas de enfermagem 
e atendimento ao público, executando as tarefas de maior complexidade bem como auxiliar médicos e 
enfermeiros em suas atividades específicas. Prestar, sob orientação do médico ou enfermeiro, serviços 
técnicos de enfermagem, ministrando medicamentos ou tratamento aos pacientes; Controlar sinais 
vitais dos pacientes, observando a pulsação e utilizando aparelhos de ausculta e pressão; Efetuar 
curativos diversos, empregando os medicamentos e materiais adequados, segundo orientação médica; 
Orientar à população em assuntos de sua competência; Preparar e esterilizar material, instrumental, 
ambientes e equipamentos para a realização de exames, tratamentos e intervenções cirúrgicas; 
Auxiliar o médico em pequenas cirurgias, observando equipamentos e entregando o instrumental 
necessário, conforme instruções recebidas; Auxiliar na coleta e análise de dados sociossanitários da 
comunidade, para o estabelecimento de programas de educação sanitária; Proceder a visitas 
domiciliares, a fim de efetuar testes de imunidade, vacinação, investigações, bem como auxiliar na 
promoção e proteção da saúde de grupos prioritários; Participar de programas educativos de saúde 
que visem motivar e desenvolver atitudes e hábitos sadios em grupos específicos da comunidade 
(crianças, gestantes e outros); Participar de campanhas de educação e saúde; Controlar o consumo de 
medicamentos e demais materiais de enfermagem, verificando nível de estoque para, quando for o 
caso, solicitar ressuprimento; Supervisionar e orientar a limpeza e desinfecção dos recintos, bem como 
zelar pela conservação dos equipamentos que utiliza; Executar outras atribuições afins. 

216 – TÉCNICO DE 

RAIO X 

Realizar exames radiológicos nos pacientes, de acordo com as prescrições médicas. Efetuar a 
preparação do paciente, bem como dos reagentes e filmes radiológicos, necessários para a realização 
do exame; Colaborar com o radiologista no preparo de diagnósticos dos exames realizados; Cuidar da 
conservação dos aparelhos de radiologia, assim como dos materiais de revelação; Atender ao público 
interno e externo; Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício do cargo e 
preconizadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), determinadas pelo superior imediato. 
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317 – CONTROLADOR 

INTERNO 

Verificar a regularidade da programação orçamentária e financeira, avaliando o cumprimento das 
metas previstas no Plano Plurianual, a execução dos Programas de Governo e do Orçamento do 
Município, no mínimo por exercício. Verificar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficiência, 
eficácia, economicidade e efetividade da gestão orçamentária, financeira e patrimonial dos órgãos e 
setores da administração direta ou indireta municipal, bem como da aplicação de recursos públicos por 
entidades de direito privado. Controlar as operações de crédito, avais e garantias, bem como os 
direitos e haveres do município. Apoio o controle externo no exercício de sua missão institucional. 
Examinar a escrituração contábil e a documentação correspondente. Verificar os processos e 
documentos das fases da execução das despesas, em especial os processos licitatórios e contratos. 
Verificar a execução da receita pública, em todas as suas fases, bem como das operações de crédito e 
assemelhados, na forma da lei. Verificar e acompanhar a abertura de créditos adicionais. Acompanhar 
a contabilização dos recursos provenientes da celebração de convênios e examinando as despesas 
correspondentes. Verificar as medidas adotadas pelo Executivo e pelo Legislativo para o retorno da 
despesa total com pessoal ao respectivo limite, nos termos dos artigos 22 e 23 da Lei Complementar 
101/2000. Verificar os limites e condições para a inscrição em restos a pagar. Realizar o controle da 
destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos, nos termos da legislação em vigor. 
Controlar o atingimento das metas de resultado primário e nominal. Verificar e acompanhar a aplicação 
de recursos nas despesas com a educação e a saúde nos termos da legislação em vigor. Verificar os 
atos de admissão, demissão e contratação por tempo determinado de pessoal para a administração 
direta e indireta. Verificar os demais processos, procedimentos, fatos e atos praticados pela 
administração municipal ou que estejam relacionados, à luz dos princípios da legalidade, eficiência e 

economicidade, dentro do programa de trabalho definido formalmente. 

318 – ENGENHEIRO 

CIVIL 

Supervisionar, coordenar e dar orientação técnica; elaborar estudos, planejamentos, projetos e 
especificações em geral de regiões, zonas, cidades, obras, estruturas, transporte, exploração de 
recursos naturais e desenvolvimento da produção industrial e agropecuária. Realizar estudos de 
viabilidade técnico-econômica; prestar assistência, assessoria e consultoria. Realizar vistoria, perícia, 
avaliação, arbitramento, laudo e parecer técnico. Desempenhar atividades de análise, experimentação, 
ensaio e divulgação técnica. Elaborar orçamentos. Realizar atividades de padronização, mensuração, 
e controle de qualidade. Executar e fiscalizar obras e serviços técnicos; conduzir equipe de instalação, 
montagem, operação, reparo ou manutenção. Elaborar projetos, assessorando e supervisionando a 
sua realização. Orientar e controlar processo de produção ou serviço de manutenção. Projetar 
produtos; instalações e sistemas. Pesquisar e elaborar processos. Estudar e estabelecer métodos de 
utilização eficaz e econômica de materiais e equipamentos, bem como de gerenciamento de pessoal. 
Utilizar recursos de informática. Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade 
associadas ao ambiente organizacional. 

319 – FISIOTERAPEUTA 

Prestar assistência ao paciente, tanto no plano individual quanto coletivo, participando da promoção da 
saúde, prevenção de agravos, tratamento e recuperação da sua saúde e cuidados paliativos, sempre 
tendo em vista a qualidade de vida, segundo os princípios do sistema de saúde vigente no Brasil. 
Realizar avaliação do paciente. Elaborar diagnóstico fisioterapêutico. Instituir plano de tratamento, 
acompanhar sua evolução e conceder alta ao paciente. Informar ao paciente, familiares ou 
responsável legal sobre diagnóstico e prognóstico fisioterapêuticos e objetivos do tratamento. Preparar 
e preservar materiais e equipamentos terapêuticos. Realizar ações de vigilância em saúde. Orientar 
pacientes, familiares, cuidadores e responsáveis sobre formas de cooperar e favorecer a reabilitação 
do paciente. Utilizar todos os conhecimentos técnico-científicos ao seu alcance, para promover a 
saúde e prevenir condições que impliquem em perda de qualidade de vida. Compor plano de trabalho. 
Realizar pesquisas. Discutir casos com outros profissionais, participando de reuniões técnicas. 
Realizar ações de capacitação e matriciamento da rede SUS. Supervisionar residentes da sua área de 
atuação, articular-se com instituições acadêmicas que mantenham estagiários em sua unidade. 
Colaborar no planejamento, elaboração, execução, supervisão e avaliação dos Programas de Saúde 
implantados pela Secretaria Municipal de Saúde. Elaborar relatórios. Programar atividades de ensino-
aprendizagem visando o fortalecimento e a integração ensino-serviço-comunidade como cenário de 
práticas para a formação no âmbito do SUS. Cumprir o Código de Ética da Profissão, o Estatuto do 
Funcionalismo Público e o Regimento Interno da Unidade de trabalho. 
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320 – FONOAUDIÓLOGO 

Atua no atendimento a indivíduos com distúrbios de comunicação, prevenindo, avaliando, 
diagnosticando e reabilitando alterações na audição, voz, linguagem oral e escrita e motricidade oral; 
Avalia as deficiências do paciente, realizando exames fonéticos, de linguagem, audiometria, gravação 
e outras técnicas próprias para estabelecer o plano de treinamento ou terapêutico; Orienta o paciente 
com problemas de linguagem e audição, utilizando a logopedia e audiologia em sessões terapêuticas, 
visando a sua reabilitação; Atua em equipes multifuncionais, no desenvolvimento de projetos 
terapêuticos e ações preventivas em unidades de 

saúde; Realiza ações individuais e coletivas na assistência, vigilância e educação em saúde, 
facilitando o acesso e a participação do paciente e seus familiares no processo do tratamento, 
incentivando o auto-cuidado e as práticas de educação em saúde; Atende e orienta os pais sobre as 
deficiências e/ou problemas de comunicação detectados nas crianças, emitindo parecer de sua 
especialidade e estabelecendo tratamento adequado para possibilitar a reeducação e a reabilitação 
dos mesmos; Orienta a equipe pedagógica das escolas, preparando informes e documentos de 
assuntos de fonoaudiologia a fim de possibilitar subsídios à mesma; Desenvolve ações de vigilância 
em saúde de baixa, média e alta complexidade, nas áreas ambiental, sanitária, epidemiológica e 
saúde do trabalhador; Controla e testa periodicamente a capacidade auditiva dos servidores do 
município, principalmente dos que trabalham em locais onde se verifica muito ruído; Participa das 
atividades a serem desenvolvidas na instituição por estagiários e voluntários e Executa outras tarefas 
de mesma natureza e nível de complexidade associadas a sua área de atuação. 

321 – MÉDICO 

CARDIOLOGISTA 

Atribuições voltadas ao diagnóstico e tratamento das afecções cardíacas congênitas ou adquiridas, 
empregando meios clínicos ou cirúrgicos para prevenir, promover ou recuperar a saúde de pacientes.  

322 – MÉDICO CLÍNICO 

GERAL – ESF 

Atribuições voltadas à execução do Programa Médico de Família, com acompanhamento permanente 
da pessoa, sob todos os aspectos das doenças crônicas. 

323 – MÉDICO 

GINECOLOGISTA 

Atribuições voltadas ao diagnóstico e tratamento do aparelho reprodutor feminino e de todas as 
situações do período de pré-natal, da gravidez, do parto e do puerpério e demais doenças privativas 
das mulheres 

324 – MÉDICO 

OBSTETRA 

Atribuições voltadas ao diagnóstico e tratamento do aparelho reprodutor feminino e de todas as 
situações do período de pré-natal, da gravidez, do parto e do puerpério e demais doenças privativas 
das mulheres.  

325 – MÉDICO 

OFTALMOLOGISTA 

Atribuições voltadas ao diagnóstico e tratamento de doenças relacionadas ao órgão da visão, em 
todos os seus aspectos 

326 – MÉDICO 

PEDIATRA 

Atribuições voltadas ao diagnóstico e tratamento de doenças da criança e do adolescente em todos os 
seus aspectos.  

327 – MÉDICO 

PLANTONISTA 

Atribuições voltadas ao atendimento de Urgência e Emergência Passíveis de tratamento e níveis de 
pronto atendimento. 

328 – MÉDICO 

PSIQUIATRA 

Atribuições voltadas ao estudo e do tratamento das afecções psicopatológicas, empregando técnicas 
especiais, individuais ou em grupo, para prevenir, recuperar ou reabilitar o paciente.  

329 – MÉDICO 

ULTRASSONOGRAFISTA 
Atribuições voltadas ao diagnóstico de doenças, mediante utilização de aparelhos de ultrassonografia.  

330 – NUTRICIONISTA 

Elaboração, controle e fiscalização da qualidade da merenda escolar. 

Planeja, coordena e supervisiona serviços e programas de nutrição nas áreas da saúde, educação e 
outras afins que requeiram atenção de processos e procedimentos nutricionais para melhoria da 
qualidade de saúde da população. Planeja, coordena e supervisiona serviços e programas de nutrição 
nas áreas de saúde, educação e outras afins; Analisa carências alimentares e o conveniente 
aproveitamento de recursos dietéticos; Elabora o planejamento e execução de cardápios e dietas 
especiais; Controla a estocagem, preparação, conservação e distribuição dos alimentos, garantindo as 
condições higiênico-sanitárias de acordo com a legislação vigente; Presta assistência dietoterápica 
hospitalar, ambulatorial, domiciliar e em programas específicos destinados à coletividade; 
Supervisiona, controla e fiscaliza o preparo, a distribuição e o armazenamento das merendas nas 
escolas, fornecendo cardápio com teor proteico; Planeja e elabora o cardápio semanalmente, 
baseando-se na observação da aceitação dos alimentos, pelos alunos, para poder oferecer refeições 
balanceadas e evitar desperdícios; Orienta e supervisiona o preparo, distribuição das refeições e o 
armazenamento para possibilitar um melhor rendimento do serviço; Programa e desenvolve 
treinamento com os servidores, realizando reuniões e observando o nível de rendimento, de 
habilidade, de higiene e de aceitação dos alimentos, para racionalizar e melhorar o padrão técnico dos 
serviços; Elabora relatório mensal, baseando-se nas informações recebidas, para estimar o custo 
médio da alimentação; Zela pela ordem e manutenção e higiene dos alimentos, para assegurar a 
qualidade dos mesmos; Executa outras tarefas correlatas que lhe forem atribuídas pelo superior 
imediato. 
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331 – PROFESSOR DE 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

Ministrar aula/atividade de disciplina específica de educação física na rede pública municipal de 
ensino, de acordo com o currículo; participar da elaboração, implementação e avaliação do projeto 
político-pedagógico da unidade educacional, visando à melhoria da qualidade da educação, em 
consonância com as diretrizes educacionais da Secretaria Municipal de Educação. Elaborar o plano de 
ensino da turma e do componente curricular, observadas as metas e objetivos propostos no projeto 
político-pedagógico e as diretrizes curriculares da Secretaria Municipal de Educação. Zelar pela 
aprendizagem e frequência dos alunos. Considerar as informações obtidas na apuração do Índice de 
Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB e de outros instrumentos avaliativos de aproveitamento 
escolar, bem como as metas de aprendizagem indicadas para a unidade educacional na elaboração 
do plano de ensino. Planejar e ministrar aulas, registrando os objetivos, atividades e resultados do 
processo educativo, tendo em vista a efetiva aprendizagem de todos os alunos. Planejar e 
desenvolver, articuladamente com os demais profissionais, atividades pedagógicas compatíveis com 
os vários espaços de ensino e de aprendizagem existentes na unidade educacional. Articular as 
experiências dos alunos com o conhecimento sistematizado, valendo-se de princípios metodológicos, 
procedimentos didáticos e instrumentos que possibilitem o pleno aproveitamento das atividades 
desenvolvidas. Discutir com os alunos e com os pais ou responsáveis às propostas de trabalho da 
unidade educacional, formas de acompanhamento da vida escolar e procedimentos adotados no 
processo de avaliação das crianças, jovens e adultos. Identificar, em conjunto com o Coordenador 
Pedagógico, alunos que apresentem necessidades de atendimento diferenciado, comprometendo-se 
com as atividades de recuperação contínua e paralela. Adotar, em conjunto com o Coordenador 
Pedagógico, as medidas e encaminhamentos pertinentes ao atendimento dos alunos com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação. Planejar e executar 
atividades de recuperação contínua, paralela e compensação de ausências, de forma a assegurar 
oportunidades de aprendizagem aos alunos. Adequar os procedimentos didáticos e pedagógicos que 
viabilizem a implementação da educação inclusiva e da educação de jovens e adultos. Manter 
atualizado o registro das ações pedagógicas, tendo em vista a avaliação contínua do processo 
educativo. Participar das atividades de formação continuada oferecidas para o seu aperfeiçoamento, 
bem como de cursos que possam contribuir para o seu crescimento e atualização profissional.Atuar na 
implementação dos programas e projetos da Secretaria Municipal de Educação, comprometendo-se 
com suas diretrizes, bem como com o alcance das metas de aprendizagem. Participar das diferentes 
instâncias de tomada de decisão quanto à destinação de recursos materiais e financeiros da unidade 
educacional. Participar da definição, implantação e implementação das normas de convívio da unidade 
educacional. 

332 – PSICOPEDAGOGO 

Atendimento educacional especializado de alunos portadores de necessidades especiais. Realiza 
estudos, diagnósticos, prevenção e terapia psicopedagógica, visando a solução dos problemas de 
aprendizagem, não só no âmbito escolar, como também em áreas voltadas ao atendimento da família 
e da comunidade. Desempenha outras atividades correlatas. 

333 – TERAPEUTA 

OCUPACIONAL 

Realizar atendimentos voltados à prevenção, habilitação e reabilitação de pessoas utilizando 
procedimentos específicos de terapia ocupacional; Realizar diagnósticos específicos; analisar 
condições usuário; Desenvolver programas de prevenção, promoção de saúde e qualidade de vida; 
Avaliar o paciente quando à sua capacidade e deficiências e selecionar atividades especificas para 
atingir os objetivos propostos a partir da avaliação; Facilitar e estimular a participação e a colaboração 
do paciente no progresso de habilitação ou reabilitação; Avaliar os efeitos da terapia, estimulando e 
mensurando mudança e evolução; Planejar trabalhos individuais ou em pequenos grupos, 
estabelecendo as tarefas de acordo com as prescrições médicas; Conduzir programas recreativos 
voltados à reabilitação do indivíduo; Analisar atividades sob o aspecto cinesiológico, anatomo-
fisiológico, psicossocial e cultural com o objetivo de adequar tempo, energia, atenção e interesse do 
indivíduo e do grupo, auxiliando a atingir a independência no ambiente social, doméstico, laboral e de 
lazer; Coordenar e desenvolver programas que visem à prevenção da deficiência física e mental; 
Detectar, avaliar e estabelecer planos de atividades em crianças com atraso no desenvolvimento e 
com deficiências já instaladas; Realizar orientações práticas e teóricas a mães, pais e pessoas  que 
trabalham diretamente com a criança em atraso no desenvolvimento e/ou portadora de sequelas, em 
seu meio, treinando atividades mais adequadas a serem desenvolvidas, bem como a maneira de 
desenvolve-las para que atinjam o objetivo desejado; Promover atividades junto à pessoa idosa para a 
manutenção e desenvolvimento de habilidades já existentes, bem como o desenvolvimento de 
habilidades voltadas à sua autovaloração como pessoa e prevenção de possíveis incapacidades. 
Levantar e avaliar as necessidades referentes ao trabalho de terapia ocupacional nos vários setores 
da Autarquia, participando do planejamento de atividades a serem desenvolvidas; Desenvolver ações 
junto a outros profissionais quanto ao atendimento preventivo e ou curativo no âmbito da saúde 
mental; Realizar a avaliação de educandos na sua área de atuação, emitindo parecer diagnostico; 
Assessorar os programas educacionais quanto à utilização de materiais ou equipamentos que 
contribuem para a recuperação dos educandos portadores de necessidades especiais; Elaborar 
programas de atendimento terapêutico à pessoa portadora de necessidades especiais, de acordo com 
situações especificas; Orientar a família quanto à execução de atividades cotidianas que contribuam 
no processo de educação. Executar outras tarefas afins, compatíveis com as especificadas ou 
conforme necessidade do Município e determinação superior. 
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ANEXO II 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO (6º ao 9º Ano – antiga 5ª a 8ª Série) 

Cargo: 119 – AUXILIAR DE CUIDADOR (CASA ABRIGO) 

LÍNGUA PORTUGUESA 
Ortografia. Plural de substantivos e adjetivos. Conjugação de verbos. Concordância entre adjetivo e substantivo e entre o 

verbo e seu sujeito. Confronto e reconhecimento de frases corretas e incorretas. Pontuação. Compreensão de textos. 

MATEMÁTICA 

Operações com números naturais e fracionários: adição, subtração, multiplicação e divisão. Problemas envolvendo as 

quatro operações. Sistema de medidas. Sistema monetário brasileiro. 

ATUALIDADES 

Questões relacionadas a fatos políticos, econômicos, sociais e culturais, nacionais e internacionais, divulgados na mídia 

local e/ou nacional, veiculados nos últimos seis meses anteriores à data da prova. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). 

ENSINO MÉDIO COMPLETO / ENSINO MÉDIO TÉCNICO 

CARGOS: 211 – AGENTE DE SANEAMENTO, 212 – ARTESÃO – CAPS, 213 – CUIDADOR (CASA ABRIGO), 
214 –FISCAL GERAL, 215 –TÉCNICO DE ENFERMAGEM e 216 –TÉCNICO DE RAIO X 

LÍNGUA PORTUGUESA 
Interpretação de Texto. Significação das palavras: sinônimos, antônimos, sentido próprio e figurado das palavras. 

Ortografia Oficial. Pontuação. Acentuação. Emprego das classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, 

verbo, advérbio, preposição, conjunção (classificação e sentido que imprime às relações entre as orações). Concordância 

verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Crase. Colocação Pronominal. 

MATEMÁTICA 

Resolução de situações-problema. Números Inteiros: Operações, Propriedades, Múltiplos e Divisores; Números Racionais: 

Operações e Propriedades. Números e Grandezas Diretamente e Inversamente Proporcionais: Razões e Proporções, 

Divisão Proporcional, Regra de Três Simples e Composta. Porcentagem. Juros Simples. Sistema de Medidas Legais. 

Conceitos básicos de geometria: cálculo de área e cálculo de volume. 

ATUALIDADES 

Questões relacionadas a fatos políticos, econômicos, sociais e culturais, nacionais e internacionais, divulgados na mídia 

local e/ou nacional, veiculados nos últimos seis meses anteriores à data da prova. 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

Noções básicas de armazenamento de dados: arquivos, pastas, programas; MS Office: Word, Excel, PowerPoint e 

Outlook (Versão 2007 e/ou versão atualizada); conceitos básicos e características do sistema operacional Windows; 

conceitos e modos de utilização de ferramentas Internet Explorer; conceitos básicos de segurança da Informação com 

foco no comportamento do usuário. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

211 – AGENTE DE SANEAMENTO 

Lei Orgânica da Saúde nº 8.080/90. Vigilância Sanitária: conceito, abrangência das ações, ações desenvolvidas por área 

de abrangência. Orientação em ambientes de trabalho e saúde do trabalhador. Controle de vetores. Controle químico, 

mecânico e medidas alternativas no controle de vetores. Epidemiologia: bases conceituais, indicadores de saúde, sistema 

de informação em saúde. Doenças de Notificação Compulsória. Noções básicas sobre Imunização; Noções básicas sobre 

Saneamento Básico, água, esgoto e lixo. Relações entre os seres vivos, ciclos biológicos das principais parasitoses. 

Higiene e conservação de alimentos. Aspectos biológicos dos principais vetores e medidas de controle. Conceitos sobre 

visita domiciliar. Conceitos sobre participação comunitária no controle de vetores. Código Sanitário do Município. 

Educação em Saúde. Uso de EPIs. 
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212 – ARTESÃO – CAPS 

Noções básicas da prática de Artes e Pintura, materiais utilizados durante o trabalho, princípios de organização no 

trabalho. Técnicas de artesanatos; Técnicas de conservação e embalagem; Técnicas Pedagógicas: plano de curso, plano 

de aula. Processo de criação. Percepção. Cor, disco cromático, espectro. Criatividade: conceito, originalidade, criatividade 

e desenvolvimento, inibição, processo e produto. Percepção: o visual, o tátil. Aspectos formais da arte: linha, forma, 

superfície, volume, espaço, tempo, movimento. Integração através do trabalho artesanal. Recursos materiais. Técnicas e 

manuseio de materiais diversos, para confecção de produtos artesanais. Confecção de peças artesanais decorativas. 

Materiais recicláveis para artesanato; Materiais tóxicos. Direitos de Aprendizagem do aluno. Problemas de aprendizagem, 

Fatores físicos, psíquicos e sociais. Didática: métodos, técnicas, recursos/material didático. Processo Ensino-

aprendizagem. Avaliação. Planejamento de aula: habilidade, objetivos à avaliação. Psicologia da Aprendizagem e do 

Desenvolvimento; Didática Geral. 

 

213 – CUIDADOR (CASA ABRIGO) 

Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança do Adolescente (ECA). Noções de arquivamento. 
 

214 – FISCAL GERAL 

Direito Tributário: Tributos: conceito, natureza jurídica, classificação e espécies de tributos. Competência tributária e 

limitações do direito de tributar. Impostos: disposições gerais. Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza. Taxas. 

Contribuição de Melhoria. Obrigação Tributária: fato gerador; sujeito ativo e sujeito passivo, solidariedade; capacidade 

tributária; responsabilidade tributária. Crédito Tributário: constituição; modalidades de Lançamento; suspensão, extinção e 

exclusão do crédito tributário. Sigilo Fiscal. Dívida Ativa. Crimes contra a ordem tributária. Legislação tributária referente 

às retenções de Imposto de Renda Retido na Fonte, IRRF, INSS, Contribuição para Financiamento da Seguridade Social, 

COFINS, PIS/PASEP e Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido, CSLL, incidente sobre a prestação de serviços de 

terceiros. Direito Administrativo: Administração Pública: Conceito. Poderes e deveres do administrador público. Poderes 

administrativos: vinculado, discricionário, hierárquico, disciplinar, regulamentar, de polícia. Uso e abuso do poder. Leis 

Complementares Federais nº 116/2003, nº 123/2006 e nº 147/2014.  

 

215 – TÉCNICO DE ENFERMAGEM 

Código de ética dos profissionais de enfermagem; Implicações éticas e jurídicas no exercício da enfermagem. Técnicas 

básicas de enfermagem: Sinais vitais; Mensuração de altura e peso; Assepsia e controle de infecção; Biossegurança; 

Administração de medicamentos (noções de farmacologia, cálculo para dosagem de drogas e soluções, vias de 

administração e cuidados na aplicação, venoclise). Prevenção de úlceras de pressão; Sondagens gástrica e vesical; 

Coleta de material para exames laboratoriais; Oxigenioterapia; Curativo; Administração de dieta oral, enteral, parenteral. 

Enfermagem médico-cirúrgica: Cuidados de enfermagem ao paciente com distúrbios endócrinos, cardiovasculares, 

pulmonares, autoimunes e reumatológicos, digestivos, neurológicos e do sistema hematopoiético. Preparo, 

acondicionamento e métodos de esterilização e desinfecção de materiais; Atendimento de emergência: parada 

cardiorrespiratória, corpos estranhos, intoxicações exógenas, estados convulsivos e comatosos, hemorragias, 

queimaduras, urgências ortopédicas; Vias de transmissão, profilaxia e cuidados de enfermagem relacionados a doenças 

transmissíveis e parasitárias. Enfermagem materno-infantil: Assistência à gestante no período pré-natal, pré-parto, parto e 

puerpério; Complicações obstétricas; Recém-nascido normal e patológico; Crescimento e desenvolvimento da criança; 

Aleitamento materno; Doenças da Primeira Infância. Enfermagem em Saúde Pública: Processo saúde – doença; 

Imunizações; Vigilância epidemiológica; Atenção à saúde da criança e do adolescente, do adulto, da mulher e do idoso. 

 

216 – TÉCNICO DE RAIO X 

Normas de radioproteção; Fundamentos de dosimetria e radiobiologia; Efeitos biológicos das radiações; Exames 

radiológicos em contraste, gerais e especiais; Operação de equipamentos em radiologia; Câmara escura – manipulação 

de filmes, chassis, écrans reveladores e fixadores, processadora de filmes; Câmara clara – seleção de exames, 

identificação, exames gerais e especializados em radiologia; Técnicas radiográficas em tomografia computadorizada, 

Bases físicas e tecnológicas aplicadas à ressonância magnética; Protocolos de exames em tomografia computadorizada e 

ressonância magnética; Bases físicas e tecnológicas aplicadas à medicina nuclear, Protocolos de exames de medicina 

nuclear, Normas de radioproteção aplicadas à medicina nuclear; Contaminação radioativa. Fontes, prevenção e controle; 

Processamento de imagens digitais, Informática aplicada ao diagnóstico por imagem, Processamento digital de imagens: 

ajustes para a qualidade das imagens; Equipamentos utilizados no processamento de imagens digitais, Técnicas de 

trabalho na produção de imagens digitais; Protocolos de operação de equipamentos de aquisição de imagem; Anatomia 

Humana, Nomenclatura e terminologia anatômica, Planos de delimitação do corpo e eixos, Sistema esquelético, 

articulações e músculos, Sistema neurológico, Sistema cardiovascular, Sistema linfático, Sistema respiratório, Sistema 

gastrointestinal, Sistema renal, Sistema reprodutor masculino e feminino, Sistema endócrino, Traumatologia; Legislação 

radiológica e segurança no trabalho. 
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ENSINO SUPERIOR COMPLETO 

CARGOS: 317 – CONTROLADOR INTERNO, 318 – ENGENHEIRO CIVIL, 319 – FISIOTERAPEUTA, 
320 – FONOAUDIÓLOGO, 330 – NUTRICIONISTA, 332 – PSICOPEDAGOGO e 333 – TERAPEUTA OCUPACIONAL 

LÍNGUA PORTUGUESA 
Interpretação de Texto. Significação das palavras: sinônimos, antônimos, sentido próprio e figurado das palavras. 

Ortografia Oficial. Pontuação. Acentuação. Emprego das classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, 

verbo, advérbio, preposição, conjunção (classificação e sentido que imprime às relações entre as orações). Concordância 

verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Crase. Colocação Pronominal. 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
Noções básicas de armazenamento de dados: arquivos, pastas, programas; MS Office: Word, Excel, PowerPoint e 

Outlook (Versão 2007 e/ou versão atualizada); conceitos básicos e características do sistema operacional Windows; 

conceitos e modos de utilização de ferramentas Internet Explorer; conceitos básicos de segurança da Informação com 

foco no comportamento do usuário. 

CONHECIMENTOS BÁSICOS DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL 
Lei Orgânica do Município de Guareí/SP. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

317 – CONTROLADOR INTERNO 

Controle Interno: conceito, finalidade, normas, princípios, métodos e procedimentos. Constituição Estadual, Constituição 
Federal: artigos 31, 70 e 74 e Lei Complementar n.º 101/2000. Planejamento e Orçamento: Lei de Diretrizes Orçamentárias, 
Plano Plurianual, Lei Orçamentária Anual. Patrimônio: registro de bens e inventário. Pessoal: ativo, inativo e contratos. 
Protocolo: entrada, saída de documentos oficiais. Contabilidade: Lei n.º 4.320/1964, Pronunciamento Técnico CPC 00 R1, 
Balanços Públicos, Receita, Despesa, Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei n.º 8.666/1993 e alterações posteriores. Fundos 
Municipais: conceitos, finalidades, autonomia. Regime Próprio de Previdência: Lei de Criação, Avaliação Atuarial, 
Contribuições Previdenciárias, CLT – Decreto Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 e alterações pela nova legislação – Lei 
n.º 8.213/1991 e Lei n.º 9.717/1998, CRP. Limites Constitucionais: saúde e educação. Noções de Contabilidade 
governamental: Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP 7, com vigência em 2017. Instrução 02/2016 
do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – Manual Básico: Controle Interno do Município do TCESP. Boas práticas 
de mercado e normas contábeis CPC 16 e 27 do Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Relatório de Auditoria. Custos, 
sistemas de custos e critérios de custeio e custeio gerencial. 
 

318 – ENGENHEIRO CIVIL 

História e crítica da tecnologia: engenharia moderna e contemporânea. Teoria crítica da tecnologia e dos processos de 

produção em canteiro. Critérios de sustentabilidade e gestão de resíduos em projeto: formação sobre eficiência energética 

e uso de fontes alternativas, reuso de água, gestão de resíduos (coleta, tratamento e disposição de resíduos sólidos). 

Projetos de arquitetura: conhecimento de projetos de equipamentos públicos educacionais, administrativos, esportivos, 

culturais e de saúde. Projeto de estruturas: cálculo estrutural, dimensionamento de estruturas convencionais, 

conhecimento de sistemas estruturais e suas características, especificações e normas técnicas (concreto, madeira e aço), 

elaboração de laudos de estrutura. Projeto de fundações: conhecimento dos tipos de fundação e sua melhor adequação 

ao solo e às superestruturas, conhecimento de laudos de sondagem e de pareceres geotécnicos, projeto de blocos de 

fundação e baldrames, especificações e normas técnicas. Projeto de instalações hidráulicas: dimensionamento de 

instalações e demanda de consumo, projeto de hidráulica e de esgotamento sanitário (coleta, tratamento e lançamento). 

Rede de gases. Projeto de prevenção de combate a incêndio, especificações e normas técnicas. Projeto de Bombeiros. 

Tecnologia das edificações, urbanas e ambientais e georreferenciais: conhecimento de sistemas construtivos pré-

fabricados em concreto, steel-framing, modular em aço, construções industrializadas. Projeto de drenagem. Infraestrutura 

de urbanização como abertura de vias, abastecimento de água, esgoto sanitário, pavimentação e (especificação e 

dimensionamento de pavimentos), terraplenagem (corte e aterro, equipamento para transporte, desmonte e compactação 

de solo), drenagem (macrodrenagem e microdrenagem e seu dimensionamento), rede de distribuição de energia e 

iluminação pública. Noções de geoprocessamento e sistema cartográfico. Normas técnicas e legislação construtiva: 

conhecimento de normas técnicas de projetos de engenharia (fundação, estrutura, elétrica, hidráulica, gases), construção, 

legislação urbana e meio ambiente. Levantamento de quantidades e orçamentação: levantamento e quantificação de 

serviços e materiais de obras públicas. Orçamento e composição de custos unitários, parciais e totais. Memória de cálculo 

de quantitativos, BDI e encargos sociais em obras. Realização de cronograma físico-financeiro. Curva ABC. PertCOM. 

Planejamento e acompanhamento de obras: contratos; programação de obras; planejamento de fluxos e instalações do 

canteiro de obras. Acompanhamento e fiscalização de obras; controle de materiais e de execução de serviços; vistoria e 

elaboração de pareceres, sistema de gestão da qualidade e segurança. Manutenção Predial: gestão e tipos de 

manutenção (preditiva, preventiva, corretiva). Desenho técnico e informática: normas da representação técnica de 
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estruturas e instalações. Uso de softwares de projeto auxiliado por computador. AutoCAD. Lei Federal n.º 10.257/2001; 

Decreto Federal n.º 12.342/1978. 

319 – FISIOTERAPEUTA 

Ética Profissional e Legislação. Anatomia. Fisiologia. Neurologia. Ortopedia. Fundamentos de Fisioterapia. Cinesioterapia. 

Fisioterapia aplicada à Neurologia – Infantil – Adulto. Fisioterapia aplicada à Ortopedia e Traumatologia. Fisioterapia 

aplicada à Ginecologia e Obstetrícia. Fisioterapia aplicada à Pneumologia. 

 

320 – FONOAUDIÓLOGO 

Desenvolvimento Global da Criança – Desenvolvimento Intrauterino. Desenvolvimento Psicomotor. Fatores que interferem 

no Desenvolvimento Infantil. Motricidade Orofacial – Anatomia e Fisiologia do Sistema Estomatognático. Desenvolvimento 

das Funções Estomatognáticas. Transtornos da deglutição em crianças. Alterações Fonoaudiológicas. Avaliação, 

Diagnóstico, Prognóstico e Tratamento Fonoaudiológico. Linguagem – Anatomofisiologia da Linguagem e Aprendizagem. 

Aquisição e Desenvolvimento da Linguagem oral e escrita. Linguística: Fonética e Fonologia da Língua Portuguesa 

Aplicadas à Fonoaudiologia. Transtornos da Linguagem e da Aprendizagem: Conceituação, Classificação e Etiologia. 

Avaliação e Tratamento Fonoaudiológico nos Transtornos de Linguagem e de Aprendizagem. Voz – Anatomia e Fisiologia 

da Laringe. Patologias Laríngeas: Conceituação, Classificação e Etiologia. Avaliação, Diagnóstico e Tratamento 

Fonoaudiológico. Audiologia – Anatomia e Fisiologia da Audição. Noções de Psicoacústica. Audiologia Clínica: Avaliação, 

Diagnóstico, Prognóstico. Processamento Auditivo Central. Atuação do Fonoaudiólogo. Saúde Pública – Prevenção e 

Intervenção Precoce. Fonoaudiologia em Instituição: Escola. A Fonoaudiologia na Relação Multidisciplinar: Interpretação 

de Laudos em Áreas Afins. Normas do Código de Ética do Fonoaudiólogo. 

 

330 – NUTRICIONISTA 

Nutrição Fundamental: digestão, biodisponibilidade, absorção e metabolismo de macronutrientes e micronutrientes. 

Necessidades nutricionais e deficiências. Avaliação nutricional: indicadores antropométricos, bioquímicos, dietéticos e 

clínicos. Dietoterapia e patologia dos sistemas gastrointestinal, circulatório, endócrino, respiratório e renal. Desnutrição e 

Obesidade. Nutrição maternoinfantil. Nutrição do idoso. Alimentos: propriedades físico-químicas; tecnologia de alimentos, 

higiene, microbiologia e controle de qualidade. Técnica dietética: planejamento e aquisição de gêneros alimentícios; pré-

preparo e preparo. Administração de Serviços de Alimentação e Nutrição: planejamento, organização, controle e recursos 

humanos. Legislação de alimentos: boas práticas de fabricação, rotulagem, informação nutricional obrigatória, informação 

nutricional complementar e alimentos funcionais. Política Nacional de Alimentação e Nutrição. Legislação Profissional. 

 

332 – PSICOPEDAGOGO 

A Psicopedagogia: campo de trabalho e pesquisa; constituição do campo: considerações históricas; o caráter disciplinar; 

objeto de estudo; os enfoques de trabalho: preventivo (profilático) e remediativo (corretivo); as áreas de atuação: clínica e 

institucional. O ato de aprender: a aprendizagem dentro e fora do ambiente escolar; os fatores que intervêm no processo 

de aprender; a visão psicopedagógica de aprendizagem; o aprender e o não aprender. Distúrbios de aprendizagem: 

distúrbio de aprendizagem versus dificuldade escolar; diagnóstico diferencial; conceituação; fatores determinantes; 

principais sinais indicativos (sintomas); tratamentos e orientações educacionais. Diagnóstico psicopedagógico: o 

diagnóstico: processo dinâmico e flexível; a especificidade do diagnóstico psicopedagógico; queixa inicial; as diferentes 

versões da queixa: as fontes informantes; a leitura: 1º corpo de hipóteses; etapas do processo diagnóstico; contrato de 

trabalho e enquadre; instrumentos e técnicas avaliativas; diferentes propostas de encaminhamento do diagnóstico; a 

comunicação entre profissionais de diferentes áreas; o informe (laudo) e a sessão de devolução e encaminhamento. 

Tratamento: as diferentes linhas de intervenção; o jogo no processo de tratamento psicopedagógico; a interlocução dos 

profissionais envolvidos. 

 

333 – TERAPEUTA OCUPACIONAL 

Histórico. Definição. Objetivos. Processos de terapia ocupacional: avaliação, recursos terapêuticos, modelo de atuação, 

materiais e instrumentais. Análise de atividades: abordagem individual, abordagem grupal. Áreas de atuação: saúde 

mental, habilitação/reabilitação. A importância do terapeuta ocupacional na equipe interdisciplinar. Ocupação terapêutica: 

princípios e fundamentos. Evolução histórica da ocupação como forma de tratamento. Terapia ocupacional na paralisia 

cerebral: definição, transtornos, avaliação e tratamentos. Princípios básicos do tratamento terapêutico ocupacional nas 

áreas de neurologia, traumato-ortopedia e reumatologia. Terapia ocupacional na área neuromusculoesquelética. 

Habilidades motoras gerais. Terapia ocupacional aplicada à deficiência mental. Modelos de terapia ocupacional: 

positivista, humanista, materialista histórico. Terapia ocupacional à saúde mental: princípios básicos, fundamentos 

teóricos, para a prática, dinâmica do mecanismo, de tratamento terapêutico-ocupacional. Legislação do SUS. 

Conhecimentos de normas e procedimentos da legislação básica da área de atuação e das ferramentas de controle e 

avaliação do Sistema Único de Saúde e de assistência social. 
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ENSINO SUPERIOR COMPLETO  

CARGO: 331 – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Interpretação de Texto. Significação das palavras: sinônimos, antônimos, sentido próprio e figurado das palavras. 

Ortografia Oficial. Pontuação. Acentuação. Emprego das classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, 

verbo, advérbio, preposição, conjunção (classificação e sentido que imprime às relações entre as orações). Concordância 

verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Crase. Colocação Pronominal. 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

Noções básicas de armazenamento de dados: arquivos, pastas, programas; MS Office: Word, Excel, PowerPoint e 

Outlook (Versão 2007 e/ou versão atualizada); conceitos básicos e características do sistema operacional Windows; 

conceitos e modos de utilização de ferramentas Internet Explorer; conceitos básicos de segurança da Informação com 

foco no comportamento do usuário. 

LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL 

A educação escolar – atuais tendências e exigências. Currículo e o pleno desenvolvimento do educando. A construção de 

uma escola democrática e inclusiva. A qualidade social da educação escolar e a educação para a diversidade numa 

perspectiva multicultural. Relação professor-aluno, escola-comunidade. A educação escolar como direito e dever do 

estado. Financiamento da educação. Concepções Filosóficas da Educação. Relação Educação – Sociedade – Cultura. 

Tendências pedagógicas na prática escolar. Planejamento, metodologia e avaliação do processo ensino/aprendizagem.  

Bibliografia Sugerida: BRASIL. Secretaria de Educação Especial. Política Nacional de Educação Especial na perspectiva 

da educação inclusiva. Brasília, MEC/SEESP, 2008. Disponível em: Acesso em: 18 jul. 2013. BRASIL. CONSTITUIÇÃO 

DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL –1988. (Artigos 5º, 6º; 205 a 214) BRASIL. LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO 

DE 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança do Adolescente-ECA. BRASIL. LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 

1996. Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB. BRASIL. RESOLUÇÃO CNE/CP Nº 1, DE 17 DE 

JUNHO DE 2004. Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino 

de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana (anexo o Parecer CNE/CP nº 3/2004) BRASIL. RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 

4, DE 13 DE JULHO DE 2010. Define Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica (anexo o Parecer 

CNE/CEB nº 7/2010) BRASIL. RESOLUÇÃO CNE/CP Nº 1, DE 30 DE MAIO DE 2012. Estabelece Diretrizes Nacionais 

para a Educação em Direitos Humanos (anexo o Parecer CNE/CP nº 8/2012) ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. 

Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e Protocolo Facultativo. Disponível em: \. Acesso em: 18 jul. 

2013.6.949, DE 25 DE AGOSTO DE 2009 Promulga a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência e seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova York, em 30 de março de 2007. PERRENOUD, Philippe. “10 

novas competências para ensinar”. Porto Alegre. Artmed. PERRENOUD, Philippe. Formando Professores Profissionais, 

Porto Alegre. Artmed-Artes Médicas Sul, 2001 - Edição revisada. MOREIRA, Antonio Flávio B. (Org.) – Currículo – 

Questões atuais – Papirus Editora. HOFFMANN, Jussara – Avaliação Mediadora – Editora Mediação – 2000. CARVALHO, 

Rosita Edler. Educação Inclusiva com os Pingos nos Is. 2. ed. Porto Alegre: Mediação, 2005. CORTELLA, Mário Sérgio. A 

escola e o conhecimento: fundamentos epistemológicos e políticos. Ed. São Paulo, Cortez, 2011. FREIRE, Paulo. 

Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 43. ed., São Paulo: Paz e Terra, 2011. LA TAILLE, 

Yves. DANTAS, Heloisa e OLIVEIRA, Marta Kohl de, Piaget, Vygotsky, Wallon: teorias psicogenéticas em discussão. 24. 

ed., São Paulo: Summus, 1992. MORIN, Edgar. Os sete saberes necessários à educação do futuro. UNESCO/Cortez 

Editora, cap. III e IV, p. 47-78, e cp. VI, 93 -104, 2000. RIOS, Terezinha Azerêdo. Ética e competência. 20. ed., São Paulo: 

Cortez, 2011. SACRISTÀN, J. Gimeno; PÉREZ GOMES, A. I. Compreender e transformar o ensino. 4. ed. Porto Alegre: 

ARTMED, 2000. SAVIANI, Dermeval. Histórias das ideias pedagógicas no Brasil. Campinas; Autores Associados, 2010. 

TEIXEIRA, Anísio. A escola pública universal e gratuita. Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos. Rio de Janeiro, v.26, 

n.64, out./dez. 1956. p. 3-27. Disponível em: < http://www.bvanisioteixeira.ufba.br/artigos/gratuita.html> Acesso em 03 

jul.2013. GROPPA, Julio – Indisciplina na escola (alternativas, teóricas e práticas) Summus Editorial. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

331 – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

Educação Física, reprodução e mudança: elementos para uma prática libertadora e democrática. A educação física no 

currículo da educação básica: significado e possibilidades. Desenvolvimento motor e desenvolvimento social: análise das 

tendências pedagógicas em Educação Física. Corpo e sociedade: a cultura corporal enquanto construção social. 

Corporeidade na escola: as práticas corporais no contexto das ações escolares. Esporte: dimensões educativas da 

competição no âmbito escolar. Educação Física, esporte e lazer. 

Bibliografia Sugerida: BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais. Vol. 

Educação Física. Brasília: MEC/SEF, 1998. BORGES, Cecilia. A formação de docentes de Educação Física e seus 
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saberes profissionais. In: BORGES, Cecilia; DESBIENS, Jean François (Org.). Saber, formar e intervir para uma Educação 

Física em mudança. Campinas: Autores Associados, 2005. p. 157-190. DAOLIO, Jocimar. Da cultura do corpo. 13. ed. 

Campinas SP: Papirus, 2010. KISHIMOTO, Tizuko Morchida. Jogo, brinquedo, brincadeira e a educação. 13. ed., São 

Paulo: Cortez, 2010. KUNZ, Eleonor. Transformação didático-pedagógica do esporte. 7. ed., Ijuí: Unijuí, 2010. 

MARCELLINO, Nelson Carvalho. Lazer e Educação Física. In: DE MARCO, Ademir (Org.) Educação Física: cultura e 

sociedade. Campinas: Papirus, 2006. STIGGER, Marco Paulo. Educação Física, esporte e diversidade. Campinas: 

Autores Associados, 2005. ULASOWICZ, Carla; LOMÔNACO, José Fernando Bitencourt. Educação Física escolar e 

motivação: a influência de um programa de ensino sobre a prática de atividades físicas. Curitiba: CRV, 2011. ROSSETO, 

A. ARDIGO, A.J.R; COSTA, C.M.DANGELO,F. Jogos Educativos: estrutura e organização da prática. São Paulo: Phorte, 

2006. ROSSETO, A; COSTA, C,M;DANGELO, F. Práticas Pedagógicas Reflexivas em esporte Educacional. São Paulo: 

Phorte, 2008. 

 

ENSINO SUPERIOR COMPLETO 

CARGO: 321 – MÉDICO CARDIOLOGISTA, 322 – MÉDICO CLÍNICO GERAL – ESF, 
323 – MÉDICO GINECOLOGISTA, 324 – MÉDICO OBSTETRA, 325 – MÉDICO OFTALMOLOGISTA, 

326 – MÉDICO PEDIATRA, 327 – MÉDICO PLANTONISTA, 328 – MÉDICO PSIQUIATRA e 
329 – MÉDICO ULTRASSONOGRAFISTA 

POLÍTICAS DE SAÚDE 

Constituição Federal, artigos referentes à Saúde. Lei nº 8.080 de 19/09/90. Lei nº 8.142 de 28/12/90. Norma Operacional 

Básica do Sistema Único de Saúde – NOB-SUS de 1996. Norma Operacional da Assistência à Saúde/SUS – NOAS-SUS 

01/02. Programa de Saúde da Família – PSF. Estratégias de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde. 

Diretrizes e bases da implantação do SUS. Organização da Atenção Básica no Sistema Único de Saúde. Reforma 

Sanitária e Modelos Assistenciais de Saúde - Vigilância em Saúde. Indicadores de nível de saúde da população. Políticas 

de descentralização e atenção primária à Saúde. Código de Ética do Profissional. Epidemiologia, história natural e 

prevenção de doenças. Ênfase em saúde coletiva. Doenças de notificação compulsória. Preenchimento de Declaração de 

Óbito. Relação médico-paciente. Cuidados preventivos de saúde. 

CLÍNICA MÉDICA 

Abordagem ambulatorial do paciente com as seguintes enfermidades: Enfermidades do estômago e do esôfago 

(Síndromes dispépticas. Úlcera péptica. Gastrites. Esofagites de refluxo); Enfermidades dos intestinos (Transtornos 

diarreicos. Cólon Irritável. Parasitoses Intestinais.) Enfermidades do Pâncreas comuns na prática clínica. Enfermidades do 

fígado e vias biliares (Cirrose. Hepatite. Colecistopatias). Enfermidades do aparelho circulatório (Cardiopatia Isquêmica. 

Infarto agudo do miocárdio. Insuficiência Cardíaca. Arritmias. Cardiopatias oro-valvulares. Arteriosclerose. Hipertensão 

Arterial. Cor Pulmonale. Insuficiência Venosa. Insuficiência Arterial Periférica. Tromboflebite); Enfermidades Respiratórias 

(Insuficiência Respiratória. Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica. Asma Brônquica. Enfisema. Pneumonias. Tuberculose 

Pulmonar. Pleurites.) Enfermidades dos rins e vias urinárias (Litíase renal. Infecção Urinária. Cistites.) Enfermidades do 

Sistema Nervoso Central (Acidentes Vasculares Cerebrais. Doença de Parkinson. Meningites. Epilepsia. Vertigens. 

Cefaleias.) Enfermidades Hematológicas (Anemias. Leucemias.) Enfermidades Metabólicas e Endócrinas (Diabetes 

Mellitus. Hipertireoidismo. Hipotireoidismo. Hipoglicemias. Obesidade. Gota. Dislipidemias. Hipovitaminoses. Desnutrição.) 

Doenças infecciosas e doenças sexualmente transmissíveis (Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. Hanseníase. 

Cólera. Raiva. Leptospirose. Dengue. Rubéola. Tétano. Parotidite. Estreptococcias. Estafilococcia. Sinusite. Amigdalite.) 

Enfermidades Reumáticas (Artrite Reumatoide. Febre reumática. Lúpus Eritematoso Sistêmico. Osteoporose. 

Osteoartrose. Bursites. Lombalgias. Lesões por Esforços Repetidos) Enfermidades Dermatológicas (Micoses de pele. 

Dermatites. Eczema. Urticária. Escabiose. Pediculose.) Enfermidades psiquiátricas (Ansiedade. Depressão) Enfermidades 

comuns na infância (Esquema básico de imunização. Negligência e maus tratos na infância.) Alcoolismo e Tabagismo. 

Planejamento Familiar. Métodos contraceptivos. Aleitamento Materno. Atuação em Ginecologia: Gravidez, Parto, 

Puerpério; Atuação em Geriatria: envelhecimento normal e doenças da senilidade. Antibioticoterapia. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

321 – MÉDICO CARDIOLOGISTA 

Anatomia, fisiologia e fisiopatologia cardiovascular. Semiologia cardiovascular: anamnese e exame físico. Métodos 

complementares na avaliação cardiovascular: eletrocardiografia, radiologia, ergometria, ecocardiografia, sistema holter, 

monitoração ambulatorial da pressão arterial, medicina nuclear aplicada a cardiologia, ressonância magnética cardíaca, 

cateterismo cardíaco, angiotomografia cardíaca. Aterosclerose; fatores de risco para aterosclerose. Prevenção primária e 

secundária da doença coronariana. Quadro clínico, diagnóstico, estratificação, investigação e tratamento das seguintes 

cardiopatias e síndromes: febre reumática e doença orovalvar; endocardite infecciosa; cardiomiopatias e miocardites; 

insuficiência cardíaca aguda e crônica; choque cardiogênico; hipertensão arterial sistêmica e emergências hipertensivas; 
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doença coronariana crônica e síndromes coronarianas agudas; bradiarritmias e taquiarritmias; doenças da aorta; 

tromboembolismo pulmonar e cor pulmonale. Parada cardiorrespiratória. Resposta inflamatória sistêmica e sepse. 

Insuficiência respiratória, interação cardiopulmonar, suporte ventilatório invasivo e não-invasivo. Insuficiência renal e 

doença cardiovascular. Sedação, analgesia e distúrbios de comportamento em pacientes críticos. 

 

322 – MÉDICO CLÍNICO GERAL – ESF 

Antibioticoterapia; Anemias; Hipertensão arterial; Diabetes; Parasitoses intestinais; Esquistossomose; Cefaleias; Febre de 

origem indeterminada; Diarreias; Úlcera péptica; Hepatite; Hipertireoidismo; Hipotireoidismo; Insuficiência cardíaca; 

Alcoolismo; Doenças sexualmente transmissíveis; Cardiopatia isquêmica; Arritmias cardíacas; Doença pulmonar obstrutiva 

crônica; Dor toráxica; Dor lombar; Ansiedade; Asma brônquica; Pneumonias; Tuberculose; Hanseníase; Leishmaniose; 

AIDS; Infecção Urinária; Enfermidades bucais; Epilepsia; Febre reumática; Artrites; Acidentes por animais peçonhentos; 

Micoses superficiais; Obesidade; Dislipidemias. Código de Ética do Profissional. Relação médico-paciente. Cuidados 

preventivos de saúde. Epidemiologia, história natural e prevenção de doenças.  

 

323 – MÉDICO GINECOLOGISTA 

Anatomia dos órgãos genitais femininos. Embriologia dos genitais femininos. Fisiologia menstrual e sexual. Endocrinologia 

do aparelho genital feminino. Ciclo Menstrual. Climatério. Puberdade fisiológica e patológica. Propedêutica clínica e 

complementar em tocoginecologia. Disfunções menstruais. Doenças sexualmente transmissíveis. Citogenética. 

Dismenorreia. Tensão pré-menstrual. Dispotopias genitais. Processos inflamatórios dos genitais femininos. Esterilidade 

conjugal. Incontinência urinária na mulher. Fístulas genitais. Ginecologia da infância e da adolescência. Mastopatias 

benignas e malignas. Anticoncepção. Medicina psicossomática em ginecologia. Urgências ginecológicas. Afecções da 

vulva e da vagina. Afecções do colo e do corpo uterino. Afecções dos ovários e trompas. Oncologia ginecológica. Moléstia 

trofoblástica. Endometriose. Cirurgias ginecológicas. Anomalias do desenvolvimento genital. Algias pélvicas. Disfunções 

sexuais. Leucorreias. Estados hiperandrogênicos. Estados hiperprolactínicos. Intersexualidade. Hemorragias 

disfuncionais. Gravidez ectópica. Abortamento. Ovulação. Fertilização. Transporte Ovular. Nidação. Deciduação. Placenta. 

Cordão Umbilical. Sistema Aminiótico. Estudo do Feto. Modificações gerais e locais do organismo materno. Endocrinologia 

do ciclo gravídico-puerperal. Bacia obstétrica. Relações Útero-fetais. Gravidez. Conceito. Duração, diagnóstico. 

Assistência pré-natal. Aspectos psicológicos do ciclo gravídico-puerperal. Trajeto pelvigenital. Contratilidade Uterina. 

Parto. Generalidades. Conceitos. Evolução Clínica do Parto. Assistência ao parto. Fenômenos mecânicos do parto. 

Fenômenos plásticos do parto. Analgesia e anestesia no parto. Puerpério e lactação. Doenças intercorrentes no ciclo 

grávido-puerperal. Doença hipertensiva específica da gravidez. Placenta prévia. Deslocamento prematuro de placenta. 

Rotura uterina. Patologias do sistema amniótico. gravidez prolongada. Gemelidade. Sofrimento fetal. Doença Hemolítica 

Perinatal. Distocias. Acidentes e complicações de parto. Discinesias. Prematuridade. Puerpério patológico. 

Tocotraumatismos maternos e fetais. Aspectos Médico-legais em tocoginecologia. Patologia do feto e do recém-nascido. 

Mortalidade perinatal. Distocias do trajeto e desproporção cefalopélvica. Estudo crítico das cirurgias obstétricas. 

Diagnóstico e terapêutica das patologias obstétricas. Efeitos de drogas sobre o concepto. Gravidez molar. Rotura 

prematura de membranas. Prolapso do cordão umbilical. Aspectos ético-legais da prática obstétrica. 

 

324 – MÉDICO OBSTETRA 

Anatomia e embriologia. Planejamento familiar. Dor pélvica e dismenorreia. Doenças sexualmente transmissíveis e 

infecções geniturinárias. Gravidez ectópica. Doenças benignas do trato reprodutivo. Cirurgias para patologias benignas e 

malignas. Incontinência urinária de esforço, uretrocele, cistocele e distopias do útero. Doença inflamatória pélvica. 

Endocrinologia, ginecologia (amenorreia, anovulação, hirsutismo, hemorragia uterina disfuncional, desenvolvimento 

sexual, puberdade e climatério). Infertilidade. Endoscopia ginecológica. Endometriose. Câncer de colo uterino. 

Propedêutica do colo uterino. Câncer de ovário. Câncer de vulva. Doença trofoblástica gestacional. Doenças benignas e 

malignas da mama. Ginecologia infantopuberal. Ciclo menstrual. Tensão pré-menstrual. Câncer do endométrio. 

Abordagem sindrômica das DST. Osteoporose. Infecção pelo HIV. OBSTETRÍCIA: Assistência pré-natal. Assistência ao 

parto. Hemorragias pós-parto. Síndromes hemorrágicas na gravidez. Amniorexe prematura. Parto prematuro. Cesariana. 

Gestação de alto risco. Hipertensão na gravidez. Endocrinopatias na gravidez. Incompatibilidade sanguínea materno-fetal. 

Ultrassom em obstetrícia. Doenças infecciosas na gravidez. Sofrimento fetal. Tocotraumatismos maternos. Passagem 

transplacentária de drogas. Gravidez na adolescência. Infecção urinária na gravidez. Patologia do sistema amniótico. 

Hiperemese gravídica. Aspectos médico-legais e éticos da obstetrícia. Puerpério. Diabetes e gravidez. Síndrome 

hipertensivas na gravidez. Rotura prematura de membranas. Infecções congênitas. 

 

325 – MÉDICO OFTALMOLOGISTA 

Oftalmologia: Anatomia do Olho e Anexos e Vias Ópticas. Fisiologia do Olho e Anexo. Fisiologia da Visão. Farmacologia 

Oftalmológica. Semiologia Lógica. Doenças das Pálpebras e Conjuntiva. Doenças das Vias Lacrimais. Doenças da 

Córnea. Doenças do Cristalino, Cataratas. Doenças da Úvea. Doenças da Retina Vítreo. Doenças do Nervo Óptico e Vias 
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Ópticas. Glaucomas. Distúrbios Motores do Olho – Estrabismo e Forias. Refração Ocular e Lentes de Contato. Doenças 

Neurofarmacológicas. Manifestações Oftalmológicas de Doenças Sistêmicas. Oncologia em Oftalmologia. Emergências 

Oftalmológicas. Terapêutica Clínica e Cirúrgica em Patologia Ocular. Oftalmologia Pediátrica. Senilidade Ocular. 

 

326 – MÉDICO PEDIATRA 

Crescimento e desenvolvimento da criança: do período neonatal à adolescência. Alimentação da criança e do 

adolescente. Morbidade e mortalidade na infância. Imunizações na criança e adolescência. Prevenção de acidentes na 

infância. Assistência à criança vítima de violência. Anemias. Parasitoses intestinais. Distúrbios do crescimento e 

desenvolvimento. Baixa estatura. Obesidade. Infecções urinárias. Hematúrias. Enurese. Encoprese. Constipação crônica 

funcional na infância. Atendimento ambulatorial da criança com deficiência. Dificuldades escolares. Distúrbios psicológicos 

mais frequentes em pediatria. Dores recorrentes na infância. Abordagem do sopro cardíaco na criança. Adenomegalias. 

Infecções congênitas. Asma brônquica. Abordagem do lactente chiador. Infecções de vias aéreas superiores e inferiores. 

Infecções pulmonares bacterianas. Tuberculose na criança. 

 

327 – MÉDICO PLANTONISTA 

Anamnese e Exame Físico; Atendimento de Urgência na pré-eclâmpsia e eclampsia; Atendimento inicial e 

encaminhamento adequado à mulher com doença inflamatória pélvica; Ciclo gravídico e com infecção puerperal; 

Imunização ativa e passiva; Dor, analgesia e sedação; Transporte do paciente criticamente doente e monitorização 

(Recém-nascido, Criança e Adolescente, Adulto e Pessoa Idosa); Atendimento Inicial ao Politraumatizado: Manutenção 

das vias aéreas; Intubação oro e Nasotraqueal; Cricotireoidostomia; Traqueostomia; Noções do Uso de Respiradores; Uso 

de Drogas Vaso Ativos; Uso de Desfibriladores; Noções de Eletrocardiografia; Conduta Inicial nas Fraturas Osseas, 

Noções básicas de urgência/emergência na prática médica.; A abordagem inicial ao paciente traumatizado; Identificação e 

tratamento do choque hipovolêmico; trauma cranioencefálico e traquimedular; Trauma de tórax; Trauma abdominal; 

Trauma de extremidades; Reanimação cardiorrespiratória-cerebral; Urgência e emergência hipertensiva; Infarto Agudo do 

Miocárdio; Arritmias cardíacas paroxísticas. Insuficiência cardíaca; Edema agudo de pulmão; Insuficiência respiratória; 

Pneumonias; Insuficiência renal aguda; Urgências urológicas: Cólica Nefrítica; Retenção Urinária; hematúria e infecções. 

Hemorragia digestiva. Síndromes diarreicas agudas. A abordagem ao paciente etilista crônico nas urgências. Intoxicação 

alcoólica aguda. A abordagem ao paciente com abdome agudo. Ingestão de corpos estranhos. A abordagem ao paciente 

com descompensação hepática aguda. Meningites virais e bacterianas. Septicemias. Descompensações no paciente 

diabético, hipertenso; acidente vascular encefálico. A abordagem ao paciente com crise convulsiva. Toxicologia: conduta 

geral nas intoxicações. Acidentes por animais peçonhentos. Choque séptico. Acesso vascular: indicações e técnicas. 

Distúrbios do equilíbrio acidobásico: interpretação de gasometria arterial. Desequilíbrio hidroeletrolítico. Conduta quanto a 

ferimentos superficiais: indicação de sutura, antibioticoterapia, profilaxia antitetânica e antirrábica; doenças 

infectocontagiosas: DST e aids; malária; leptospirose; dengue; h1n1; rotavírus; sífilis; otites; rinofaringite; sinusites; 

amigdalites; diagnóstico diferencial de hiperemias oculares. Doenças da pele e tecido celular subcutâneo: processos 

alérgicos agudos, abscessos. Ortopedia: avaliação inicial de fraturas; entorses; mialgias; lombalgias. Urgências em 

psiquiatria: avaliação inicial, síndrome de abstinência de drogas lícitas e ilícitas. Queimaduras. 

 

328 – MÉDICO PSIQUIATRA 

Psicologia médica. Psiquiatria social e comunitária. Interconsulta e psiquiatria de hospital geral. Epidemiologia psiquiátrica. 

Transtornos mentais orgânicos. Transtornos mentais decorrentes do uso de álcool e drogas. Esquizofrenia. Transtornos 

do humor. Transtornos ansiosos. Transtornos alimentares. Transtornos da personalidade. Transtornos mentais da infância 

e adolescência. Urgências psiquiátricas. Psicofarmacologia. Eletroconvulsoterapia. Noções psicodinâmicas de 

funcionamento mental. Noções de técnica psicanalítica e psicoterápicas. Noções de psicanálise e modalidades 

psicoterápicas psicodinâmicas. Desenvolvimento psíquico. Adolescência e conflito emocional. Equipe multidisciplinar e 

manejo psicodinâmico de pacientes internados e ambulatoriais. 

 

329 – MÉDICO ULTRASSONOGRAFISTA 

Ultrassonografia em ginecologia e obstetrícia, em medicina interna; A natureza do ultrassom: princípios básicos; Técnica e 

equipamentos; Indicações da ultrassonografia, Doppler, ginecologia e obstetrícia; Anatomia ultrassonográfica feminina, 

estudo ultrassonográfico do útero normal e patológico e do ovário normal e patológico, doenças inflamatórias pélvicas, 

contribuição do ultrassom nos dispositivos intra uterinos, diagnóstico diferencial das massas pélvicas ao ultrassom; 

Ultrassonografia das doenças ginecológicas malignas, endometriose: Ultrassonografia e esterilidade; Estudo 

ultrassonográfico da mama normal e patológica; Anatomia ultrassonográfica do saco gestacional e do embrião; Anatomia 

ultrasonográfica fetal; Avaliação da idade gestacional; Estudo ultrassonográfico das patologias da 1º metade da gestação; 

Crescimento intrauterino retardado; Gestação de alto risco e múltipla; Anomalias fetais e tratamento pré-natal; Placenta e 

outros anexos do concepto; Medicina Interna: Estudo ultrassonográfico – Olho, órbita, face e pescoço, tórax, crânio, 
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abdômen superior; Estudo ultrassonográfico da cavidade abdominal, vísceras ocas, coleções e abscesso peritoneais; 

Retroperitônio, rins e bexiga, próstatas e vesículas seminais, escroto e pênis, extremidades, articulações. 
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REQUERIMENTO DE INCLUSÃO E USO DO “NOME SOCIAL” 

 

 

 

 

Nos termos do Decreto Federal nº 8.727, de 28 de abril 2016, eu, 

_________________________________________________________________________________________,  

(Nome Civil do interessado) 

 portador de Cédula de Identidade nº ________________________________________________ e CPF nº 

_________________________________________________________________, inscrito no Concurso 

Público da PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAREÍ/SP – EDITAL Nº 04/2018, para o Cargo de 

_________________________________________________________________________________, solicito a 

inclusão e uso do meu Nome Social 

(________________________________________________________________________________),  

(indicação do Nome Social) 

 nos registros relativos aos serviços prestados por esse órgão/entidade. 

 

 

 

Cidade:__________________, _____ de ______________________ de 201__. 

 

 

 

 

__________________________________________ 

Assinatura do Candidato 

 

 

 

ANEXO III 
REQUERIMENTO DE INCLUSÃO DE NOME SOCIAL 
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ANEXO IV 
FORMULÁRIO PARA ENTREGA DE TÍTULOS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAREÍ/SP 

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 04/2018 
FORMULÁRIO PARA ENTREGA DE TÍTULOS 

CARGO 331 – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

ATENÇÃO: Os documentos relativos aos Títulos deverão ser entregues no dia da Prova Objetiva, após o fechamento dos portões, 
em momento que antecede a entrega das Folhas de Respostas e Cadernos de Questões, na data provável de 09 de março de 
2019, em locais e horários a serem comunicados oportunamente, por meio de Edital de Convocação a ser publicado nos sites do 
INSTITUTO MAIS (www.institutomais.org.br) e da PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAREÍ/SP (www.guarei.sp.gov.br), bem como 
será divulgado no Jornal Nosso Informativo. 

ATENÇÃO: ESTE FORMULÁRIO DEVERÁ SER COLADO NA FRENTE DO ENVELOPE QUE CONTERÁ OS DOCUMENTOS RELATIVOS AOS 
TÍTULOS, COM A PARTE DO PROTOCOLO SEM COLA PARA SER DESTACADA NO MOMENTO DA ENTREGA DO MESMO. O 
ENVELOPE DEVERÁ SER ENTREGUE LACRADO. 

 (VERIFICAR DEMAIS ITENS ESTABELECIDOS NO CAPÍTULO IX – Da Avaliação e Prova de Títulos) 

 

Nome do Candidato: _______________________________________________________________________________ 

Número de Inscrição no Concurso Público: ____________________________________________________________ 

Número Documento de Identidade: ___________________________________________________________________ 

Nome do Cargo: ___________________________________________________________________________________ 

RELAÇÃO DE TÍTULOS ENTREGUES 

Nº de 
Ordem 

Tipo de Título Entregue 
(Candidato relacione abaixo os títulos entregues.) 

Para uso do INSTITUTO MAIS 
(não preencher) 

Validação Pontuação Anotações 

1  Sim    Não   

2  Sim    Não   

3  Sim    Não   

4  Sim    Não   

5  Sim    Não   

6  Sim    Não   

7  Sim    Não   

 

Observações Gerais: Total de Pontos   

Revisado por   

Declaro que os documentos apresentados para serem avaliados na Prova de Títulos correspondem à minha participação pessoal em eventos 
educacionais nos quais obtive êxito de aprovação. 

Declaro, ainda, que, ao entregar a documentação listada na relação acima, para avaliação da Prova de Títulos, estou ciente de que assumo todos os 
efeitos previstos no Edital do Concurso Público, quanto à plena autenticidade e validade dos títulos apresentados, inclusive no tocante às sanções e 
efeitos legais. 

_________________________, ___________________________ 
                         (LOCAL),                                                                      (DATA). 

Assinatura do Candidato: ___________________________________                                           Via  

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAREÍ/SP 

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 04/2018 
PROTOCOLO DE ENTREGA DE TÍTULOS – VIA CANDIDATO 

Nome do Fiscal que recebeu os documentos: __________________________________________________________________ 

CIDADE/UF:_______________________________________________________/_________                   DATA: _____/_____/2019 

Observação:______________________________________________________________________________________________ 
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ANEXO V 
CRONOGRAMA 

ATENÇÃO! Todas as datas abaixo são prováveis, sujeitas a alterações, sendo de inteira responsabilidade do 

candidato acompanhar os eventos, nos meios informados no presente Edital 
 

DATAS EVENTOS 

19/12/2018 a 18/01/2019 Período de Inscrição pela Internet no site do IMAIS (www.institutomais.org.br). 

21/01/2019 Vencimento do boleto para pagamento da taxa de inscrição. 

08/02/2019 
Divulgação dos deferimentos e indeferimentos das inscrições nos sites do IMAIS e da PREFEITURA MUNICIPAL 
DE GUAREÍ/SP. 

11 e 12/02/2019 Prazo recursal contra o indeferimento das inscrições no site do IMAIS. 

22/02/2019 
Publicação do Extrato do Edital de Convocação para as Provas Objetivas e Títulos na Imprensa Oficial, afixação 
das listas de convocação na PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAREÍ/SP e disponibilização do Edital na íntegra 
nos sites do IMAIS e da PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAREÍ/SP. 

09 e/ou 10/03/2019 
Aplicação das Provas Objetivas (todos os Cargos) e Prova de Títulos para o Cargo de PROFESSOR 
EDUCAÇÃO FÍSICA. 

11/03/2019 Prazo recursal contra a aplicação das Provas Objetivas e Títulos no site do IMAIS. 

11/03/2019 
Divulgação dos Gabaritos das Provas Objetivas, nos sites do IMAIS e da PREFEITURA MUNICIPAL DE 
GUAREÍ/SP. 

12 e 13/03/2019 Prazo recursal referente a publicação dos Gabaritos das Provas Objetivas. 

10/04/2019 

Afixação das listas de Resultado Provisório das Provas Objetivas no quadro de avisos da PREFEITURA 
MUNICIPAL DE GUAREÍ/SP, divulgação da análise dos recursos interpostos por ocasião da divulgação dos 
Gabaritos e da aplicação das Provas Objetivas na área restrita dos candidatos no site do IMAIS e divulgação do 
resultado nos sites do IMAIS e da PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAREÍ/SP. 

11 e 12/04/2019 Prazo recursal referente ao resultado provisório das Provas Objetivas e Títulos no site do IMAIS. 

24/04/2019 

Publicação nos veículos oficiais de divulgação do Concurso Público: 

• Recursos interpostos contra o Resultado Provisório das Provas Objetivas e Títulos (deferimentos e 
indeferimentos); 

• Resultado Final das Provas Objetivas, exceto para o Cargo de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA; 

• Resultado Final das Provas Objetiva e Títulos para o Cargo de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA; 

• Edital de Convocação para Avaliação Psicológica para os Cargos de 119 – AUXILIAR DE CUIDADOR (CASA 
ABRIGO) e 213 – CUIDADOR (CASA ABRIGO). 

04 e 05/05/2019 Aplicação da Avaliação Psicológica. 

06/05/2019 Prazo recursal contra a aplicação da e Avaliação Psicológica no site do IMAIS. 

24/05/2019 
Afixação das listas de resultado provisório da Avaliação Psicológica no quadro de avisos da PREFEITURA 
MUNICIPAL DE GUAREÍ/SP e divulgação nos sites da PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAREÍ/SP e IMAIS. 

27 e 28/05/2019 Prazo recursal referente ao resultado da Avaliação Psicológica, no site do IMAIS. 

04/06/2019 
Publicação do Resultado Final da Avaliação Psicológica para os Cargos de AUXILIAR DE CUIDADOR (CASA 
ABRIGO) e CUIDADOR (CASA ABRIGO). 

08/06/2019 Entrevista devolutiva da Avaliação Psicológica. 

12/06/2019 
Homologação do Resultado Final para os Cargos de AUXILIAR DE CUIDADOR (CASA ABRIGO) e 
CUIDADOR (CASA ABRIGO). 

Veículos Oficiais de Divulgação: no Jornal Nosso Informativo, bem como nos sites do INSTITUTO MAIS (www.institutomais.org.br) e da 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAREÍ/SP (www.guarei.sp.gov.br). 

 

 

REALIZAÇÃO: 


