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Prefeitura Municipal de Guzolândia
Estado de São Paulo

EDITAL DE ABERTURA
CONCURSO PÚBLICO N.o 001/2016
A Prefeitura Municipal de Guzolàndia, Estado de São Paulo, torna público que realizará, na forma prevista no
artigo 37 da Constituição Federal , a abertura de inscrições ao CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS para o
preenchimento de vagas dos cargos abaixo especificados providos pelo Regime Estatutário - Lei Complementar nO 07
de 22 de maio de 2013. O Concurso Público será regido pelas instruções especiais constantes do presente instrumento
elaborado em conformidade com os ditames da Legislação Federal e Municipal, vigentes e pertinentes.
CAPiTULO 1 • DAS OISPOSIÇÓES PRELIMINARES
1.1 • A organização, aplicação e correção do Concurso Público serao de responsabilidade da CONSESP - Concursos,
Residências Médicas, Avaliações e Pesquisas Ltda.
1.2· É de responsabilidade exclusiva do candidato acompanhar as publicações de todos os atos, editais e
comunicados referentes a este Concurso Público divulgadas no site VfflW.consesp.com .br e na Prefeitura, onde
serão afixados quadros de avisos.
1.3

~

Os cargos, as vagas, as vagas para Pessoas com Deficiência (PcD), a carga horária semanal, o vencimento
mensal, os requisitos e a escolaridade exigidos são os estabelecidos na tabela abaixo:
Carga

Vagas

Cargos

Geral

Horária

PeD Semanal

Vencimentos
R$

Médico Ginecologista

01

-

10h/s

3915,28

Técnico de Enfermagem

02

·

40h/s

1.295,60

Eletricista

01

·

40/s

1.076,41

Operador de Maquinas

02

·

40/s

1.076,41

Agente Comunitário de Saúde
(Micro Area 5)

01

-

40h/s

1.203,82

Motorista

03

-

44h1s

896.45

03

-

40h/s

880,73

Agente de
Masculino

Serviços

Gerais

Nivei de Escolaridade e Requisitos
Curso Superior de Medicina com especialização
em Ginecologia e inscrição no Conselho
Reaional de Medicina - CRM
Curso Técnico em Enfermagem, e inscrição no
Conselho Re~ional de Enfermaoem - COREN
Ensino Fundamental Completo, e capacitação
em redes secundárias
Ensino Fundamental Completo, possuir Carteira
Nacional de Habilitacão cateooria "D"
Residir na área da comunidade em que atuar,
desde a data da publicação do edital do
Concurso Publico; Haver concluído O ensino
fundamental, exceto aqueles que exerciam a
função de Agente Comunitário de Saúde em
06/1012006, conforme § l' do Art. 6' da Lei
11.350 de 05/10/2006.
Ensino Fundamental Completo, possuir Carteira
Nacional de HabilitaCao catEmoria "O"
Ensino Fundamental incompleto - 4° série do 1°
crau

1.4 - Os vencimentos constantes na tabela anterior estão atualizados até a data de publicação deste Edital.
1.5 - As atribuições dos cargos são as constantes do anexo I do presente Edital.
1.6 - A área de abrangência do Agente Comunitário de Saúde (Micro Area 5) é a constante no anexo III da presente
edital.
CAPiTULO 2 - DAS INSCRtÇÓES
2.1 - A inscrição implica na aceitação, por parte do candidato, de todos os principias, normas e condições do Concurso
Público estabelecidos no presente Edital e na legislação municipal e federa l pertinente .
2.1.1- O candidato será responsável pelas informações prestadas na ficha de inscrição, bem como por qualquer erro e
omissão, e deverá estar ciente de que disporá dos requisitos necessários para posse, especificados neste Edital.
2.1.2- Para se inscrever, o candidato deverá atender às condições para provimento do cargo e entregar em data a ser
fixada em publicação oficial, quando da posse, a comprovação de:
I. ser brasileiro nato ou naturalizado, nos termos do art. 12 da Constituição Federal;
11. ter até a data da posse, idade minima de 18 anos;

111. estar quite com as obrigações eleitorais;
IV. estar quite com as obrigações militares (quando do sexo masculino);
V. gozar de boa saúde física e mental para o exercício das atribuições do cargo, comprovada por avaliação
médica oficial realizada por profissionais designados pela Prefeitura;
VI. nao registrar antecedentes criminais, achando-se no pleno exercicio de seus direitos civis e pollticos;
VII. não ter sido demitido ou exonerado de serviço público (federal, estadual ou municipal) em consequência de
processo administrativo (por justa causa ou a bem do serviço público);
VIII. não ocupar emprego ou função pública, ressalvados os acumuláveis previstos no art. 37, inciso XVI da
Constituição Federal;
IX. possuir os requisitos mínimos exigidos para o cargo, constantes do presente edital.
2.2 - As inscrições serão feitas exclusivamente via internet, no site www.consesp.com .br. no período de 28 de
fevereiro a 13 de março de 2016 (horário de Brasília), devendo, para tanto, o interessado proceder da seguinte
forma:
a) acesse o site www.consesp.com.br e clique, em inscrições abertas, sobre a cidade que deseja se inscrever.
b) em seguida, clique em INSCREVA-SE JA, digite o número de seu CPF e clique em continuar.
c) escolha o cargo, preencha todos os campos corretamente e clique em FINALIZAR INSCRIÇAO.
d) na próxima página confira seus dados e leia a Declaração e Termo de Aceitação e, em seguida , clique em
CONCORDO e EFETIVAR INSCRIÇAO.
e) na sequência, imprima o Boleto Bancário, respeitando-se o horário de Brasflia efetue o pagamento da
respectiva taxa de inscrição.

2.2.1- Para inscrever-se o candidato deverá recolher o valor correspondente ao nivel de escolaridade do cargo/função
escolhido, conforme tabela abaixo:

Ensino
Ensino
Ensino
Ensino

Fundamental Incompleto
Fundamental Completo
Médio ou Técnico
Superior

R$ 30,00
R$ 30,00
R$ 40,00
R$ 70,00

2.2.2- O pagamento do boleto deverá ser feito em qualquer agência bancária até a data de vencimento do
mesmo, que corresponde ao primeiro dia útil após a data do encerramento das inscrições, entendendo-se como
unão úteis" exclusivamente os feriados nacionais e estaduais e respeitando-se, para tanto, o horário da rede
bancária, considerando-se para talo horário de Brasília, sob pena de a inscrição não ser processada, recebida e
validada.
2.2.3- Não será aceito pagamento da taxa de inscrição que não seja através da quitação do boleto emitido no momento
da inscriç~o. O pagamento por agendamento somente será aceito se comprovada a sua efetivação dentro do
período de inscrição e até a data de seu vencimento.
2.2.4- Aqueles que declararem na uinscrição on-line" ser Pessoa com Deficiência deverão encaminhar via sedex o
respectivo LAUDO Mt:DICO constando o CID, bem como o pedido de condição especial para a prova , caso
necessite, até o último dia de inscrição na via original ou cópia autenticada, para CONSESP, situada na Rua
Maceió, 68 - Bairro Metrópole - CEP 17900-000 - Dracena - SP.
2.2.5- Quarenta e oito horas após o pagamento , conferir no site www.consesp.com.br se os dados da inscrição efetuada
pela intemet foram recebidos e seu status encontra-se como ~inscrição confirmada". Em caso negativo, o
candidato deverá entrar em contato com a CONSESP, pelo telefone (11) 2359-8856, para verificar o ocorrido.

2.2.6- Para gerar o comprovante de inscrição (após o pa9amento) basta digitar o seu CPF no menu CONSULTE, em
seguida selecionar o Concurso correspondente à inscrição desejada, e imprimir comprovante de inscrição.
2.2.7- A CONSESP não se responsabiliza por solicitação de inscrição via internet não recebida por motivos de ordem
técnica dos computadores, falhas de comunicação, bem como outros fatores que impossibilitem a transferência
de dados. O descumprimento das instruções para inscrição via intemet implicará na não efetivação da mesma.
2.3 - Efetivada a inscrição, não serao aceitos pedidos para a alteração de cargos, seja qual for O motivo alegado .
2.3.1- Os candidatos poderão inscrever-se para apenas um cargo. Se, eventualmente o candidato se inscrever para
mais de um cargo, mesmo que haja compatibilidade de datas e horários de provas, valerá a inscrição do cargo
para qual assinou a respectiva lista de presença, sendo vedada a mudança após a assinatura.
2.4-

Após encerramento das inscrições, os eventuais erros de digitação no nome, CPF e data de nascimento deverão
ser corrigidos somente no dia das respectivas provas, mediante solicitação ao Fiscal de Sala .

2.5 - A taxa de inscrição somente será devolvida ao candidato nas hipóteses de cancelamento do certame pela própria
administração ou quando o pagamento for realizado em duplicidade ou fora do prazo.
2.6 - O candidato que não tiver acesso próprio á intemet poderá efetuar sua inscriçao por meio de serviços públicos,
tais como o Programa ACESSA sAo PAULO, que disponibiliza a todo cidadão, 9ratuitamente, postos públicos
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para o acesso à interne\. Para utilizar os computadores, basta fazer um cadastro e apresentar o documento de

identidade nos Postos do ACESSA

sAo PAULO.

CAPiTULO 3 - DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
3.1 - Em obediência ao disposto no art. 37, § l' e 2' do Decreto 3.298 de 20/12/99 que regulamenla a Lei 7853/89,
reservado às pessoas com deficiência, aprovadas e classificadas dentro dos Iim'ltes estabelecidos no presente
edital, terão reserva de 5% (cinco por cento) das vagas existentes para cada cargo, individualmente, das que
vierem a surgir ou que forem criadas no prazo de validade do presente Concurso, cujas atribuições sejam
compatlveis com sua deficiência.

3.1.1- Se, na aplicação do percentual, resultar número fracionado igualou superior a 0,5 (cinco décimos), estará formada
01 (uma) vaga para a pessoa com deficiência. Se inferior a 0,5 (cinco décimos), a formação da vaga ficará
condicionada á elevação da fração para o mlnimo de 0,5 (cinco décimos), caso haja aumento do número de vagas
para o cargo ou função.
3.1.2- Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no art. 4° do

Decrelo Federal 3.298/99.
3.2 - Para ter direito a reserva de vagas o candidato deficiente deverá encaminhar via sedex para a CONSESP, situada
na Rua Maceió, 68 - Bairro Metrópole - CEP 17900-000 - Dracena - SP, postando até o último dia de inscrição:
a) requerimento solicitando vaga especial, contendo a identificação do candidato e indicação do
municlpio/concurso para o qual se in screveu ;

b) laudo médico (onginal ou cópia reprográfica autenticada) atestando a espécie e o grau ou nlvel da
deficiência, com expressa referência ao c6digo correspondente da Classificação Intemacional de Doença 

CID -, bem como a provável causa da deficiência, inclusive para assegurar a previsao de adaptaçao á prova;
c) solicitação de prova especial, se necessário. (A não solicitação de prova especial eximirá a empresa de
qualquer providência).

3.2.1- Para efeito dos prazos estipulados no item 3.2, será considerada a data de postagem fixada pela Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT.
3.2.2- Serao indeferidas as inscrições na condição especial de pessoa com deficiência dos candidatos que nao
encaminharem dentro do prazo e forma prevista no presente Edital o respectivo laudo médico. O candidato com
deficiência que não realizar a inscrição conforme instruções constantes neste Edital, não pOderá impetrar recurso
em favor de sua situação.
3.2.3- As pessoas com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no Decreto Federal 3.298/99,
particularmente em seu art. 40 , participarão do Concurso em igualdade de condições com os demais candidatos,
no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de
aplicação das provas e à nota minima exigida para todos os demais candidatos.
3.2.4- O candidato deverá incluir no requerimento de vaga especial o detalhamento dos recursos necessários para
realização da prova (exemplos: prova ampliada, sala de fácil acesso com rampa ou no térreo, mesa especial para

cadeirante etc.).
3.3 - Ao ser convocado para a investidura no cargo público, o candidato deverá se submeter a exame médico oficial ou
credenciado pela Prefeitura, que terá decisão terminativa SObre a qualificação do candidato como deficiente ou
não, e o grau de deficiência capacitante para o exercício do cargo. Será eliminado da lista de pessoa com
deficiência O candidato cuja deficiência assinalada na Ficha de Inscrição não se constate, devendo o mesmo
constar apenas na lista de classificação geral.
3.3.1- Após o ingresso do candidato com deficiência, esta não poderá ser arguida para justificar a concessão de

readaptação do cargo e de aposentadoria por invalidez.
3.4 - A publicação do resultado final do Concurso Público será feita em duas listas: contendo a primeira, a pontuaçao
de todos os candidatos inclusive a das pessoas com deficiência, e a segunda, somente a pontuação destes
últimos.
3.4.1- Não havendo candidatos aprovados para as vagas reservadas ás pessoas com deficiência, estas serão
preenchidas pelos demais concursados, com estrita observância da ordem classificat6ria.

CAPiTULO 4 - DAS ETAPAS DO CONCURSO PÚBLICO
4.1 -

O Concurso Público constará das seguintes provas:
Cargos

Médico Ginecologista

Provas

Prova Objetiva
Conhecimentos Especificas
Llng ua Portuguesa
Conhecimentos Gerais Saúde Pública

Total de Questões
20
10
10

3

Agente Comunitário de Saúde (Micro Área 5)
Técni co de Enfermagem

Eletricista
Motorista
Operador de Maquinas

Agente de Serviços Gerais Masculino

Prova Objetiva
Conhecimentos Especlficos
Llnoua Portuauesa
Matemática
Conhecimentos Gerais
Prova Objetiva
Conhecimentos Especificas
Llnoua Portuo uesa
Matemática
Conhecimentos Gerais
Prova Prática
Prova Objetiva
Língua Portuguesa
Matemática

10
10
10
10
10
10
10
10
Vide capitulo da Prova Prática

Conhecimentos Gerais

4.2

~

15
15
10

Os conteúdos constantes das provas são as constantes no Anexo 11 do presente Edital.

4.3 - A prova objetiva visa avaliar o grau de conhecimento teórico do candidato, necessário para o desempenho das

atribuições do cargo.
4.4 - A prova prática objetiva avaliar o grau de conhe cimento e as habilidades do candidato por meio de demonstração
prática das atividades inerentes ao cargo, respeitando-se o conteúdo programático descrito no presente Edital.
CAPiTULO 5 - DAS NORMAS
5.1 - LOCAL - DIA - As provas objetivas (escritas) serão realizadas no dia 17 de abril de 2016, nos horários descritos
abaixo , em locais a serem divulgados por meio de Edital próprio que será afixado no local de costume da
Prefeitura, por meio de jornal com circulação no município e do site www.con sesp.com.br. com antecedência

minima de 3 (três) dias.
5.1 .1- HORÁRIOS
Abertura dos portões - 8:00 homs
Fechamento dos portões - 8:45 horas
Inrcio das Provas - 9:00 horas
5.1. 2- As provas práticas serão realizadas na mesma data, em locais e horários a serem informados durante a

realizaçao das provas escritas. A critério da CONSESP e da Prefeitura Municipal de Guzolandia - Sp, as provas
práticas poderao ser remarcadas para outra data, caso o número de candidatos ultrapasse o máximo de provas

compatlveis.
5.2 -

Caso o número de candidatos exceda a oferta de locais suficientes ou adequados na cidade, a critério da

CONSESP e da Prefeitura, as provas poderão ser realizadas em outras cidades próximas, aplicadas em dalas e
horários diferentes ou mesmo divididas em mais de uma data e horários, cabendo aos candidatos a obrigação de
acompanhar as publicações oficiais, por meio do site lNWW.consesp.com.br.

5.3 - Não haverá , sob qualquer pretexto ou motivo, segunda chamada para a realização das provas. Sugere-se que os
candidatos compareçam 1 (uma) hora antes do horário marcado para o fechamento dos portões, pois,
pontualmente no horário determinado, os portões serão fechados não sendo permitida a entrada de candidatos
retardatários.

5.3.1- Será disponibilizado no site www.consesp.com.br. com antecedência minima de 3 (três) dias, o Cartão de
Convocação. Essa comunicação não tem caráter oficial, e sim, apenas informativo.
5.3.2- O candidato não poderá alegar desconhecimento dos locais de realização das provas como ju stificativa de sua
ausência. O nao comparecimento às provas. qualquer que seja o motivo, será considerado como desistência do
candidato e resultará em sua eliminação do Concurso Público.
5,4 - O candidato deverà comparecer ao local designado, munido de caneta azulou preta, lápis preto e borracha ,

além de UM DOS SEGUINTES DOCUMENTOS NO ORIGINAL:
- Cédula de Identidade - RG;
- Carteira de Crgão ou Conselho de Classe;
- Carteira de Trabalho e Previdência Social;
- Certificado Militar;
- Carteira Nacional de Habilitação, emitida de acordo com a Lei 9.503/97 (com falo);
- Passaporte.
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5.4.1- Os documentos deverão estar em peneitas condições, de forma a permitir. com clareza, a identificação do
candidato e de sua assinatura, pcdendo o candidato ser submetido à Identificação especial caso seu documento
oficial de identidade apresente dúvidas quanto li fisionomia ou assinatura.
5.4.2- Os candidatos aos cargos de Motorista e Operador de Maquinas, deverão portar e apresentar, por ocasião da
prova prática, sua Carteira de Habilitação, sem restrições na categoria exigida pelo Edital e dentro do prazo de
validade. O Candidato deva estar ciente que somenta será autorizado a se submeter à prova prática se
portar a carteira de habilitação original na categoria exigida, com validade na data da realização das mesmas,
poiS em conformidade com o CTB - Código de Trânsito Brasileiro - nenhum condutor poderá dirigir na via
pública sem portar seu respectivo documento de habilitação na via OIiginal e da classe correspondente ao
veiculo dirigido.
5.5. COMPORTAMENTO - As provas serão individuais, não sendo tolerada a comunicaçilo com outro candidato,
nem a utilização de livros, manuais ou anotações, máquina calculadora, relógios de qualquer tipo, agenda
eletrônica, telefone celular, smartphone, mp3, notebook, palmtop, tablat, BIP, walkman, gravador ou qualquer
outro receptor ou transmissor de mensagens, bem como o uso de óculos escuros, bonés, turbantes, chapelarias
e outros adereços, protetores auriculares e outros acessórios similares. O candidato que for fiagrado na sala de
provas fazendo uso de qualquer dos pertences acima sera excluldo do concurso.
5,5,1- O candidato que necessitar usar boné, gOITO, chapéu, protetor auricular ou óculos de sol deverá ter justificativa
médica e o(s) objeto(s) será(ão) verificado{s) pela Coordenação. Constatado qualquer problema, o candidato
poderá ser excluldo do Concurso.
5.5.2- Recomenda-se aos candidatos não levarem para o local de provas aparelhos celular, contudo, se levarem,
estes deverão ser desligados, preferencialmente com baterias retiradas, e acondicionados em invólucro
fornecidos pela CONSESP, juntamente com demais pertences pessoais, lacrados e colocados embaixo da
cadeira onde o candidato irá sentar-se, Pertences que não puderem ser alocados nos sacos plásticos deverão
ser colocados no chão sob a guarda do candidato.
5,5.3- O candidato que for surpreendido dentro ou fora da sala antes do término da prova portando celular fora da
embalagem lacrada fornecida pela CONSESP, mesmo que off.líne (deSligado) - ou dentro dela, porém on-lIne
(ligado) sará excluldo do Concurso Público, podendo, se quiser, continuar fazendo a prova, mas ciente de sua
exclusão, inclusive pcderá responder criminalmente pcr tentativa de fraude em concursos. Ao concluir a prova"
deixar a sala, o candidato deverá manter desligado o celular até a salda do prédio.
5.5.4- Todos os pertences serão de inteira responsabilidade do candidato. A organizadora não se responsabilizará por
perdas ou extravios de objetos elou equipamentos eletrônicos ocorridos durante a realização da prova, nem por
danos neles causados.
5.5.5- Reserva-se ao Coordenador do Concurso Público designado pela CONSESP e aos Fiscais, o direito de tomar
medidas saneadores e restabelecer critérios outros para resguardar a execução individual e correta da provas,
bem como excluir da sala e eliminar do restante das provas o candidato cujo comportamento for considerado
inadequado, tais como:
a) ausentar-se do local de realização da prova sem o acompanhamento de um fiscal;
b) não devolver ao fiscal da sala a folha de respostas, o caderno de questões da prova objetiva elou qualquer
outro material de aplicação da prova;
c) fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer material que n1l0 o fornecido pela
empresa Consesp;
d) estiver portandO arma, mesmo que possua o respectivo porte:
a) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos.
5.6 - Ap6s adentrar a sala de provas e assinar a lista de presença, o candidato não poderá, sob qualquer pretexto,
ausen!ar·se sem autorização do Fiscal de Sala, podendo sair somente acompanhado do Volante, designado pela
Coordenação do Concurso.

5.1 - Não será permitida a permanência de qualquer acompanhante nas dependências do local de realização das
provas, exceto n.o caso de amamentação, podendO ocasionar Inclusive a não participação do candidato no
Concurso Público.
5.7,1- Em caso de necessidade de amamentação durante a realização das provas, a candidata deverá levar um
acompanhante maior de idade, que ficará em local reservado para esse fim e que será responsável pela guarda
da criança. Não haverà compensação do tempo de amamentação à duração da prova da candidata.

5.a -

No ato da realização da prova objetiva, o candidato receberá a folha de respostas e o caderno de questões da
prova, sendo de responsabilidade do candidato a conferência de seus dados pessoais a do material entregue
pela empresa Consesp.

5.8,1- O candidato que, eventualmente, necessitar alterar algum dado cadastral, no dia da realização da prova, deverá
solicitar ao Fiscal de Sala que registre em seu relat6rio de ocorrências.
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5.9 - A folha de respostas. cuja preenchimento é de responsabilidade do candidato. é o único documento valido para a
correção eletrônica. Não será computada questão com emenda ou rasura , ainda que leglvel, nem questão não

respondida ou que contenha mais de uma resposta , mesmo que uma delas esteja correta.

5.10 - O candidato só pederá retirar-se do local de aplicação das provas. após decorridos 1h (uma hora) do horário
estabelecido no Edital para as mesmas, devendo entregar ao Fiscal de Sala o cademo de questões e respectiva
folha de respestas.
5.11 - Ao final das provas. os três últimos candidatos. obrigatoriamente. deverão penmanecer na sala. a fim de assinar
o verso das folhas de respostas e o lacre do envelope das folhas de respostas juntamente com o Fiscal e

Coordenador, sendo liberados quando todos as tiverem concluido.
5.12 - Após o término das provas os candidatos não poderão permanecer nas dependências do prédio.
5.13 - O gabarito oficial e a prova objetiva (teste de múltipla escolha) serão disponibilizados no site
www.consesp.com.br. por meio da busca per CPF/RG, entre as 13h e 18h da segunda-feira subsequente à data
da aplicação da prova, e penmanecerão no site pelo prazo de 5 (cinco) dias.
CAPiTULO 6 - DA FORMA DE JULGAMENTO DA PROVA OBJETIVA
6.1 _ A prova objetiva terá a duração de 3h (três horas), já incluido o tempo para o preenchimento da folha de
respostas, e desenvolver-se-á em fonma de testes, por meio de questões de múltipla escolha, com 4 (q uatro)
alternativas de resposta , na forma estabelecida no presente Edital.
6.2 - A prova objetiva será avaliada na escala de O (zero) a 100 (cem) pontos e terá caráter eliminatório e
classificatório.
6.2,1 - A nota da prova objetiva será obtida com a aplicação da fónmula abaixo:
NPQ= 100 xNAP
TQP

ONDE:
NPO = Nota da Prova ObJetlva
TQP = Total de Questões da Prova
NAP = Número de Acertos na Prova

6.3 - Será considerado aprovadO na prova objetiva o candidato que obtiver, no minimo, 50 (cinquenta) pontos .
6.3.1- O candidato que não auferir, no minimo, 50 (cinquenta) pontos na prova objetiva será desclassificado do
Concurso Público.
CAPiTULO 7 - DA FORMA DE AVALIAÇÃO DA PROVA PRÁTICA
7.1 -

A aplicação e a avaliação da prova prática buscam aferir a capacidade de adequação funcional e situacional do
candidato às exigências e ao desempenho eficiente das atividades. Ela constituir se-á na execução de tarefas,
previamente elaboradas pelo Examinador, a serem rea lizadas individualmente pelo candidato com a avaliaçao
por meio de planilhas, tomando-se por base as atribuições dos cargos.
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7.2 -

A prova prática será avaliada de "O' (zero) a "100" (cem) pontos e terá como critério de avaliação a "Capacidade
Técnica".

7.3 -

A Capacidade Técnica se traduz na capacidade teórica e prática de manuseio adequado de equipamentos e
utensílios empregados no desenvolvimento de tarefas propostas.

7.4 -

Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem, no mlnimo, 50 (cinquenta) pontos na prova prática.

7.5 -

O candidato que nao auferir a nota m[nima de 50 (cinquenta) pontos na prova pràtica será desclassificado do
Concurso Público.

CAPiTULO 8 - DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE
8.1 -

Em lodas as fases na classificação entre candidatos com igual numero de pontos, serao fatores de preferência os
seguintes:

a) idade igualou superior a 60 anos, nos termos da Lei Federal 10.741 /2003 , entre si e frente aos demais,
dando-se preferência ao de idade mais elevada.
b) maior nota na prova de Conhecimentos Especi ficas, se houver.
c) maior nota na prova de Llngua Portuguesa, se houver.
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d) maior nota na prova de Matemática, se houver.

e) maior idade.
8.1 . 1~ Persistindo o empate entre os candidatos, depois de aplicados todos os critérios acima, o desempate se dará por

meio de sorteio.
8.1.2- O sorteio será realizado ordenando-se as inscriçOes dos candidatos empatados, de acordo com o seu número de
inscriçao, de forma crescente ou decrescente, confonne o resultado do primeiro prêmio da extraçao da Loteria
Federal, do sorteio imediatamente anterior ao dia de aplicaçao da Prova Objetiva, conforme os seguintes critérios:
a) se a soma dos algarismos do número sorteado no primeiro prêmio da Loteria Federal for par, a ordem
será a crescente;
b) se a soma dos algarismos da Loteria Federal for Impar, a ordem será a decrescente.

CAPiTULO 9 • DO RESULTADO FINAL
9.1- Para os candidatos cujos cargos o Edital prevê exclusivamente prova objetiva, o resultado final será a nota
obtida com O número de pontos auferidos na prova.

9.2- Para os candidatos cujos cargos o Edital prevê prova objetiva e avaliação de títulos, o resultado final será a
nota obtida com o número de pontos auferidos na prova, acrescido da soma dos titulas.

9.3- Para os candidatos cujos cargos o Edital prevê prova objetiva e prática, a nota final será a média aritmética
obtida com a soma das notas das provas objetivas e práticas, cuja fÓrmula é a seguinte:
NF = NPO + NPP
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ONDE:
NF = Nota Final
NPO = Nota da Prova Objetiva
NPP = Nota da Prova Prática
CAPiTULO 10 • DOS RECURSOS
10.1- Somente poderá ser interposto 1 (um) recurso para cada questao, quando o mesmo se referir ao gabarito da
prova objetiva, devendo o mesmo ser interposto nos termos do item 10.4 deste edital.
10.2-

Para recorrer o candidato deverá:
acessar o site W'NW.con sesp.com.br

em seguida clicar em CONCURSOS, RECURSOS, SOLICITAR e preencher os campos solicitados.
10.2.1- Todos os recursos deverao ser interpostos até 2 (dois) dias corridos a contar da divulgação oficial, excluindo-se
o dia da divulgação para efeito da contagem do prazo:
a)
b)

da homologação das inscrições;
dos gabaritos (divulgação no si/e);

c)

do resultado do concurso em todas as suas fases.

10.2.2- Em qualquer caso, não serão aceitos recursos encaminhados por e-mail, via postal, via fax ou por meio de

protocolo pessoal no Órgão realizador.
10.3-

Caberá à CONSESP - Concursos, Residências Médicas, Avaliações e Pesquisas Ltda. decidir sobre a anulação
ou troca de alternativas de questões jUlgadas irregulares. Julgados os recursos em face do gabarito elou da
prova objetiva, sendo caso , será publicado um novo gabarito, com as modificações necessárias, que

permanecerá no site pelo prazo de 2 (dois) dias.
10.3.1- Em caso de anulação de questões, por duplicidade de alternativas corretas, falta de alternativa correta ou
qualquer outro motivo, estas serão consideradas corretas para todos os candidatos, e os pontos
correspondentes serão atribuidos a todos os candidatos que nao os obtiveram, independente de recurso .
10.4 -

Os recursos deverão ser fundamentados e estar embasados em argumentaçao lógica e consistente. Em caso

de constatação de irregularidades de questões da prova, o candidato deverá se pautar em literatura
conceituada, referência bibliográfica e argumentação plausivel.
10.5 -

Recursos não fundamentados na forma normatizada no item anterior ou interpostos fora do prazo serão
julgados como unão conhecidos", sem julgamento de mérito. A Comissão constitui última instância na esfera
administrativa para conhecer de recursos, não cabendo recurso adicional pelo mesmo motivo.
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CAPiTULO 11 - DAS DISPOSIÇOES FINAIS
11.1 - A inscrição do candidato implicará a completa ciência e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas
neste Edital e das demais normas legais pertinentes. sobre as quais não se poderá alegar qualquer espécie de
desconhecimento.

11.2 - O Edital poderá ser impugnado. mediante justificativa legal e dentro do prazo de inscrição, que decorrido
implicará a aceitação integral dos seus termos.

11.3 - A falsidade ou inexatidão das afirmativas, a não apresentação ou a irregularidade de documentos, ainda que
verificados posteriormente, eliminará o candidato do Concurso Público, anulando-se todos os atos decorrentes da
inscrição, sem preju[zo de responsabilização nas esferas administrativa, elvel e penal.

11.4 - Não obstante as penalidades cablveis, a CONSESP poderá, a qualquer tempo, anular a inscrição ou a prova do
candidato, desde que verificadas falsidades de declaração ou irregularidades.
11.5 - A CONSESP, bem como o órgão realizador do presente certame, não se responsabiliza por quaisquer cursos,
textos, apostilas e outras publicações referentes ao concurso.

11.6 - A folha de respostas do candidato será disponibilizada juntamente com o resultado final no site
www.consesD.com.br.

11.7 - Após 180 (cento e oitenta) dias da divulgação oficial do resultado final do Concurso Público, as folhas de
respostas serão incineradas e mantidas em arquivo eletrônico, com cópia de segurança, pelo prazo de cinco
anos.

11 .8 - A convocação para a admissão dos candidatos habilitados obedecerá rigorosamente à ordem de classificação,
não gerando, o fato da aprovação, direito à nomeação. 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.

11.9- A validade do presente Concurso Público será de "2" (dois) anos, contados da homologação final dos resultados,
podendo haver prorrogação por igual periodo, a critério da Administração.
11.10- O candidato obriga-se a manter atualizado seu endereço para correspondência, junto ao órgão realizador, após o
resultado final.
11.11- Ficam impedidos de participarem do certame aqueles que possuam, com qualquer dos sócios da CONSESP 
Concursos, Residências Médicas, Avaliações e Pesquisas LIda., a relação de parentesco disciplinada nos artigos
1.591 a 1.595 do Novo Código Civil. Constatado o parentesco a tempo, o candidat t á sua inscrição indeferida,
e se verificado posteriormente à homologação, o candidato será eliminado do ce
m prejulzo das medidas
administrativas e judiciais cabíveis.

11.12- Todos os casos, problemas ou questões que surgirem e que não tenham
presente Edital e Lei Orgânica Municipal serão resolvidos em comum pela
Fiscalizadora especialmente constituída pela Portaria n' 012, de 24 de f

ido expres mente previstos no
refeitura po meio de Comissão
ereiro de 20
e CONSESP 

Concursos, Residências Médicas. Avaliações e Pesquisas Uda.

11.11- A Homologação do Concurso Público poderá ser efetuada por cargo, individual
constantes do presente Edital, a critério da Administração.

to de cargos

REGISTRE-SE.

,

eira de Carvalho
Prefeito
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ANEXO I
ATRIBUiÇÕES
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (MICRO ÁREA 5)
Os agentes comunitários de saúde visitam domicilias periodicamente; assistem pacientes, dispensando-lhes cuidados
simples de saúde, sob orientação e supervisão de profissionais da saúde; orientam a comunidade para promoção da
saúde; rastreiam focos de doenças especificas; promovem educação sanitária e ambiental; participam de campanhas
preventivas; incentivam atividades comunitárias; promovem comunicação entre unidade de saúde, autoridades e
comunidade; participam de reuniões profissionais. Executam tarefas administrativas. Confonne Anexo I da Lei 1501, de
26 de janeiro de 2011.
AGENTE DE SERViÇOS GERAIS MASCULINO
_ Executa serviços em diversas áreas da organização de todas as unidades administrativas, exercendo tarefas de
natureza de apoio operacional elou operacional simples, em obras publicas, conservação de cemitério e manutenção de
próprios públicos ou de vias, parques, praças e jardins públicos, notadamente em serviços que exigem maior rigor fisico ,
e outras atividades correlatas.
~ Auxilia nos serviços de annazenagem de materiais leves e pesados, acondicionando em prateleiras ou pátios dos
almoxarifados, para assegurar o estoque dos mesmos;
_ Auxilia nos serviços de jardinagem, aparando gramas, preparando a terra , plantando sementes e mudas, podando
árvores, visando conservar, cultivar e embelezar canteiros em geral;
~ Efetua limpeza e conservação de éreas verdes, praças, terrenos baldios, ruas e outros logradouros públicos,
capinando, limpando, lavando, varrendo, transportando entulhos, pintando guias e pés de árvores ou postes e de
redutores de velocidades dispostos nos passeios públicos, buscando melhorar o aspecto do município;
_ Efetua limpeza e conservação nos cemitérios e nos jazigos, bem como auxilia na preparação de sepulturas, abrindo e
fechando covas, para permitir o sepultamento dos cadáveres ;
_ Efetua os serviços correlacionados com a limpeza e manutenção da Funerária, do Velório Municipal e do Cemitério;
assim como auxilia no preparo e sepultamento dos cadáveres;
_ Auxilia o motorista nas atividades de carregamento, descarregamento e entrega de materiais e mercadorias, valendo
se do esforço flsico elou oulros recursos, visando contribuir para a execução dos trabalhos;
_ Auxilia na preparação de rua para a execução de serviços de pavimentação, compactando o solo, esparramando
terra, pedra e outros materiais, para manter a conservação dos trechos desgastados ou na abertura de novas vias;
~ Auxilia nas instalações e manutenções elétricas, fornecendo materiais necessários e utilizando ferramentas manuais,
para estruturar a parte geral das instalaçOes;
_ Apreende animais soltos em vias públicas, laçando-os e os conduzindo a locais apropriados, para evitar acidentes e
garantir a saúde da população;
_ Auxilia no assentamento de tubos de concreto, galerias, pontes e demais serviços de engenharia, de pedreiro ou de
carpintaria, marcenaria, e outros do gênero, transportando materiais e segurando-os para garantir a correta instalação;
- Prepara argamassa, tintas, reboco, massa corrida, misturando os materiais necessários na proporção adequada, para
assentamento de tijolos, pisos, pinturas de paredes e outros; auxiliando no assentamento de tijolos, pedras, pisos e
lajotas;
- Executa a abertura de valas e auxilia na abertura de paredes para instalação de tubos, condutores ou tubulação
- Auxilia no serviço de oficina e mecanica, de borracharia, do lavador, de serralheria, e outros do gênero, executando
serviços de montagem, desmontagem e reparos de pneus, de peças, lavando veículos, máquinas e equipamentos,
auxiliando ou soldando ferragens, etc.;
- Executa trabalhos de manutenção e conservação de vias urbanas e estradas e caminhos rurais, tais como: limpeza de
esgotos, galerias e bueiros, desmanche, manutenção ou construção de cercas, manutenção e ou construção de
pontes e mata~burros, capina, roçagem e limpeza de vegetação;
- Auxilia os motoristas e operadores de máquinas rodoviárias durante operações em serviços que requerem o auxílio de
ajudante, assim como de todos os outros serviços correlacionados com a manutenção da frota;
~ Percorre os logradouros, seguindo roteiros preestabelecidos, promovendo a coleta do lixo domiciliar doméstico , bem
como do lixo comercial e industrial, despejando·os em veiculos destinados a este fim , cuidando destes desde a coleta
até a destinação final; assim como, promovendo o recolhimento de entulhos de construção ou de limpeza de terrenos,
colocados sobre as calçadas, contribuindo para a limpeza urbana;
- Executa serviços de zeladoria, conservação e manutenção dos prédios públicos, realizando a limpeza e conservação
de móveis, equipamentos e utensllios das Unidades Administrativas, vigiando para assegurar o asseio , ordem e
segurança do prédio e bem·estar de seus ocupantes;
- Zela pela conservação de ferramentas, utensllios e equipamentos de trabalho, recolhendo-os e armazenando-os nos
locais adequados;
- Auxilia na realização de atividades de instalaçao ou conservação de redes de água e esgoto em próprios públicos;
- Auxilia na construção, recuperação, instalação elou manutenção dos serviços de carpintaria, eletricidade, hidráulica,
solda, marcenaria, mecânica, funilaria, pintura e alvenaria, utilizando ferramentas, equipamentos e materiais
apropriados, para assegurar a realização do trabalho especifico de cada setor;
• Executa serviços de conservação e manutenção dos prédios e instalações do Centro de Desenvolvimento Agrícola e
da Horta Municipal, auxiliando na realização de serviços especlficos realizados por técnicos;
~ Executa outras tarefas correlacionadas determinadas pelo superior imediato. Conforme Anexo /I da Lei Complemetar
nO 020 de 03 de março de 2015.
ELETRICISTA
Descrição Sumária :instala e faz manutenção das redes de distribuição de energia e equipamentos elétricos em geral,
guiandose por esquemas e outras especificaçOes, utilizando ferramentas e aparelhos de medição, para assegurar o
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bom funcionamento do sistema elétrico. Descrição Detalhada: Executa trabalhos rotineiros de eletricista, <XIlocando e
fixando os quadros de distribuição, caixa de fusíveis Ou dísjuntores, utilizando ferramentas manuais, comuns e
especificas, para estruturar a parte geral da instalação elétrica. Efetua a ligação de fios à fonte fornecedora de energia,
utiliza alicates, chaves. conectores e materiais isolantes, testando posteriormente a ligação, para completar o sef\Iiço de
instalação. Promove instalação, reparo ou substituição de tomadas, fios, lâmpadas, pamels, interruptores, disjuntores,
alarmes, campainhas, chuveiros, tomelras elétricas, utilizando chaves, alicates e outras ferramentas, para atender às
necessidades de consumo de energia. Realiza a instalação e manutenção de ornamentos de rua, festas, desfiles e
outras solenidades programadas pela organização, montando as luminárias e aparelhos de som, para obter os efeitos
desejados, Promove a instalação, reparo e substituição de tomadas, fios, lâmpadas, painéis e interruptores, utilizando
chaves, alicates e outras ferramentas, para atender és necessidades de consumo de Bnergla elétrica. Executa a
manutenção preventiva e corretiva de máquinas e equipamentos elétricos, reparando peças e partes danificadas, para
assegurar o seu perfeito funcionamento, Supervisiona as tarefas executadas por seus auxiliares, acompanhando as
etapas de instalação, manutenção e reparação elétrica, para assegurar a obsef\/~mcia das especificações de qualidade
e segurança, Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato, Dar manutenção de Infraestrutura
na rede de iluminaçãO pública, inclusive com troca de lâmpadas, reatores, fios, hastes e que mais for necessário para a
conservação. Conforme anexo 111 da Lei Complementar n' 014, de 11 de março de 2014.
MÉDICO GINECOLOGISTA
Faz exames médicos, emite diagnósticos, prescreve medicamentos e outras formas de tratamento das afeccões do
aparelho reprodutor feminino e órgãos anexos, empregando meios clínicos Ou cirúrgicos, para prevenir, promover ou
recuperar a saúde e vitalidade das paCientes e dos fetos, iltende a mulher na ciclo gravidlco"puerperal, preslando
assistência médica especifica, empregando tratamento cHnlco·círúrgico, para a preservação da vida da mãe e do filho,
Examina o paciente fazendo inspeção, palpação e toque, para avaliar as condições gerais dos órgãos; Realiza exames
especlficos de colposcopia e colpocitologia, utilizando colposcópio e lâminas, para fazer diagnóstico preventivo de
afacções genitais e orientação terapêutica; Faz caulerizaçao do colo uterino, empregando termocaulerio ou outro
processo, para tratar as lesões existentes; Executa cirurgias ginecológicas, seguindo as técnicas indicadas a cada
caso, para corrigir processos orgânicos e extrair órgãos ou formações patológicas; Colhe secreções vaginais ou
mamárias. para encaminhàlas a exame laboratorial, para auxiliar no diagnóstico; Faz a anamnese, exame clinico e
obstétrico e requisita ou realiza testes de laboratório, valendose de técnicas usuais, para compor O quadro clinico da
paciente e diagnosticar a gravidez; Requisita exames de sangue, fezes e urina e interpreta OS resultados dos mesmos,
comparandoos com os padrões normais, para prevenir e/ou tratar anemias. sífilis, parasitoses, incompatibilidade do
sistema RH, diabetes, moléstias hipertenslva a, DSTs, e outras que possam perturbar a gestação; Realiza exames de
ultrassonografia e radiologias e outros que o Sistema de Saúde pOSSibilitar a realização; Controla e evolução da
gravidez, realizando exames periódicos, verificando a mensuração uterina. o foco fetal, a pressão arterial e '" peso para
prevenir ou tratar as Intercorrências clinicas ou obstétricas: acompanha a evolução do trabalho do parto, verif.cando a
dinâmica uterina. a dilação do colo do útero e as condições do canal do parto, o gráfico do foco fetal e o estado geral da
parturiente, para evitar dissocia; Indica o tipo de parto atentando para as condições do prénatal ou do perlodo de parto,
para assegurar resultados satisfatórios; Assiste a parturiente no parto normal, no Cirúrgico ou no cesariana, fazendo as
intervenções necessárias, para presef\/ar a vida da mãe e do nlho; Controla o puerpério imediato e mediato, veriflcando
diretamente ou por intermédio de enfermeira a eliminação de lóquios, a involução uterina e as condições de
amamentação) para prevenir ou tratar afeções ou qualquer Intercorrência: Realiza exames pósnatal; fazendo a
avaliação clínica e ginecológica, para verificar a recuperação do organismo materno; Registra a consulta médica,
anotando em prontuário próprio a queixa, os exames físico, complementar e especializadO; efetuando a orientação e
tratamento adequado; Analisa e interpreta resultados de exames de raio X, bioquimicos, hematológicos,
ulírassonográficos, punções e outros exames cardiodinâmicos, comparandoos com padrões normais, para confirmar Ou
informar o dlagnóstico;Prescreve medicamentos, indicando dosagens e respectiva via de administração, assim como
cuidados a serem observados, para consef\/ar ou restabaiecer a saúde da paciente; Prepara clinicamente a paciente
para cirurgia, acompanhando a evolução do parto, tratandoa adequadamente, para prevenir intercorrência e acidente no
ato cirúrgiCO; Realiza controie peri6dico de doenças hipertensas. de chagas, toxoplasmose, sifills e cardiopatias, AIDS e
DSTs e exames laboratoriais, para prevenir conturbacões que afete a saúde da paciente e do feto; Presta atendimento
de urgência em casos de acidentes de trabalho ou alterações agudas de saúde, orientando e/ou executando a
terapêutica adequada, para prevenir conseqOências mais graves ao trabalhador, Emite atestados de saúde, aptidão
fisica ê de óbito, para alendar às determinações legais; Participa de programas da saúde púbiica, acompanhando a
implantação e avaliação dos resultados, assim como a realização em conjunto com equipe da Unidade de Saúde, ações
educativas de prevenção do câncer ginecológico e das mamas ou de oulras doenças que afetem a área genital,
preCipuamente as transmisslveis DSTs e AIDS, visando preservar a saúde no municlpio; Participa de reuniões de
âmbito loca!, distrital ou regional, mantendo constantemente Informações sobra as necessidades na Unidade de Saúde,
para promover a saúde e o bem estar da comunidade feminina; Zela pela consef\/ação de boas condições de trabalho,
quanto ao ambiente físico, limpeza e arejamento adequados, visando proporc!onar aos pacientes um melhor
atendimento; Executa outras tarefas correlatas, determinadas pelo superior imediato. Conforme anexo 11·02 da Lei 1141
de 10 de janeiro de 2007.
MOTORISTA Dirigir e conservar veiculas automotores, da frota da Administração Municipal, lals como: automóveis,
ambulâncias, peruas, caminhões, ônibus, microônibus, e Qutros velculos similares, manipulando os comandos de
marcha, direção e demais mecanismos, conduzindo os e operandoos de acordo com as normas de trânsito e segurança
do trabalho e as instruções recebidas. Conforme anexo I da Lai 1403, de 02 de fevereiro de 2010.
OPERADOR DE MAQUINAS
Opera máquinas automotivas, assim como, motoniveladora, retroescavadelra, pá carregadeira, trator, trator de esteira,
roçadeira, conduzindoas e operando seus comandos, para escavar, nivelar, aplainar e compactar terra e materiais
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similares, preparar terrenos para plantio de lavouras diversas, preparar concreto e colocar capeamento de asfalto e
concreto nas estradas e outros, auxiliando na execução de obras públicas. Descricão Detalllada:Zela pela conservação
e limpeza das máquinas, acessórios e ferramentas, que utiliza na execução de suas tarefas. Opera máquinas montadas
sobre rodas ou sobre esteiras e providas de pá mecânica ou caçamba, para escavar e mover terra, pedras, areia,
cascalho e materiais análogos. Opera máquinas de abrir canais e drenagem, abastecimento de água, petróleo, gás e
outros. Opera equipamentos de drenagem para aprofundas e alargar leito de rio ou canal, ou extrair areia e cascalho.
Opera máquinas providas de martelo acionado mecanicamente ou de queda livre, para cravar estacas de madeira, de
concreto ou de aço, em terreno seco ou submerso. Opera máquinas providas de laminas para nivelar solos, na
construção de edificios, pistas, estradas e outras obras. Opera máquinas para atender camadas de asfalto ou de
betume, acionando os dispositivos, para posicioná-Ia segundo as necessidades do trabalho. Movimenta a máquina,
acionando seus pedais e alavancas de comando, corte, elevação e abertura, assim como seus comandos de tração e
os hidráulicos, para escavar, carregar, levantar, descarregar material, mover pedra, teITa e materiais similares. Executa
serviços de terraplanagem, tais como remoção, distrlbuição e nivelamento de superflcies, cortes de barrancos,
acabamentos e outros. Providencia o abastecimento de combustivel, água e lubrificantes nas máquinas sob sua
responsabilidade. Conduz a máquina, acionando o motor e manipulando oS dispositivos, para posicionála segundo as
necessidades do trabalho. Executa as tarefas relativas a verter, em caminhões e veiculas de carga pesada, os materiais
escavados, para o transporte dos mesmos, Efetua serviço de manutenção de máquinas, abastecendoa, lubrificandoa
executando pequenos reparos, para assegurar seu bom funcionamento. Executa outras tarefas correlatas determinadas
pelO superior imediato. Conforme anexo II da lei Complemetar n' 014, de 11 de março de 2014.
TÉCNICO DE ENFERMAGEM
Assistir o enfermeiro no planejamento, programação, orientação e supervisão das atividades de assistência de
enfermagem. Prestar cuidados diretos de enfermagem a pacientes em estado grave. Participar das açOes de
prevenção e controle das doenças transmisslveis em geral em programas de vigilância epidemiológica. Participar dos
programas e das atividades de assistência integral à saúde individuai e de grupos especiflcos, particularmente daqueles
prioritários e de alto risco, favorecendo melhores resultados e desempenho profissional; Participar dos programas de
higiene e segurança do trabaiho e de prevenção de acidentes e de doenças profissionais e do trabalho, tendo em vista
os preceitos da Constituiçêo da República Federal do Brasil, contidos na seçao li, Art. 196 de 15/10/88 Saúde, direito de
todos. Integrar a equipe de saúde, tendo em vista o modelo preventivo e a humanização do relacionamento
profissional/paciente, buscando melhor qualidade de vida para todos. Preparar pacientes para consultas, exames e
tratamentos, prestando esclarecimentos e respeitando sempre seus direitos e sua integridade. Executar tratamentos
espeCificamente prescritos ou de rotina, além de outras atividades de enfermagem, tais como: ministrar medicamentos
por via oral e parenteral, realizar controle hídrico, fazer curat1vos, aplicar oxigenoterapla, nebulização, enteroc!isma,
enema " calor ou frio e aplicação de vacinas. Prestar cuidados de enfermagem pré e pós operatórios. Zelar pela
preservação do paciente em sua condição patológica, flsica, espiritual e social; Prestar cuidados de higiene e conforto
ao paciente, zelando por sua segurança. Zelar pela limpeza e ordem do material, de equipamentos e de dependências
de unidades de saúde. Orientar os pacientes na pós consulta, quanto ao cumprimento das prescrições de enfermagem
e médicas. Cumprir e fazer cumprir o Código de Deontologia da Enfermagem. Anotar, diariamente no prontuário do
paciente, as atividades da assistência de enfermagem para fins estatlsticos, juridicos, epidemiológicos e de controle do
trabalho realizado. Conforme anexo 11 -06 da lei 1141, de 10 de janeiro de 2007.
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ANEXO 11
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
(ver/ficar composlçiio das provas no prosente editai)
NrVEL DE ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO
Ungua Portuguesa: Alfabeto da Llngua Portuguesa; Ordem Alfabética; Ordenação de Frases; Ort09raf.a; Divisão
Silábica e Classificação quanto ao número de sflabas; Frases:- Interrogativa - Exclamativa - Afirmativa - Negativa;
Classes de Palavras; Comparação de palavras entre si: Sinônimos e Antônimos; Acentuação Gráfica; Sinais de
Pontuação; Concordância dos Nomes (substantivos) e dos Verbos; Análise e Interpretação de Textos.
Matemática: Conjunto dos números naturais: quatro operações fundamentais - resolução de problemas sobre as
quatro operações; Sistema de numeração decimal: números até bilhão; Noções de: dúzia, arroba, metade, dobro, tóplo,
um quarto ou quarta parte, um terço ou terça parte; Medidas de: comprtmento. superfície, massa, capaCidade e tempo
transformações - probiemas; Número decimal: operações. Sistema Monetário Nacional - Real; Perlmetro e área de
quadrado e retângulo; Operações com frações: Operações com números decimais.
Conhecimentos Gerais: Cultura Geral (Nacional e Internacional); História e Geografia do Brasil; Atualidades Nacionais
e Internacionais; Meio Ambiente; Cidadania; Direitos Sociais - Individuais e Coletivos; Ciências Físicas e Biológicas 
Ciência Hoje. FONTES: Imprensa escrita, falada, televisiva e internet; livros diversos sobre História, Geografia, Estudos
Sociais e Meio Ambiente .
...

__ __ _ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ..

...

NlvEl DE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO
Unqua Portuguesa: Fonema e Sílaba; Ortografia; Estrutura e Formação das Palavras; Classificação e Flexão das
Palavras: Classes de Palavras: tudo sobre substantivo, adjetivo, preposição, conjunção. advérbio, verbo, pronome,
numeral, int,,~elção e artigo; Acentuação; Concordância nominal; Concordância Verbal; Regência Nominal; Regência
Verbal; Sinais de Pontuação; Uso da Crase; Coiocação dos pronomes nas frases; Termos Essenciais da Oração
(Sujeito e Predicado); Análise e Interpretaçêo de Textos.
Matemática: Conjunto de números: naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais, operações, expressões (cálculo),
problemas, raiz quadrada; MDC e MMC - cálculo - problemas; Porcentagem; Juros Simples; Regras de três simples e
composta; Sistema de medidas: comprimento, superllcie. massa, capacidade, tempo, volume; Sistema Monetário Nacional
(Real); Equações: l' e 2' graus; Inequações do l' grau; Expressões Algébricas; Fração Algébrica; Geometlia Plana.
Conhecimentos Gerais: Cultura Geral (Nacional e Internacional); História e Geografia do Brasil; Atualidades Nacionais
e Internacionais; Meio Ambiente; Cidadania; Direitos Sociais - Individuais e Coletivos; Ciências Fisicas e Biológicas
Ciência Hoje. FONTES: Imprensa escrita, faiada, televisiva e internet; Livros diversos sobre História, Geografia. Estudos
Sociais e Meio Ambiente.

NíVEL DE ENSINO MÉDIO COMPLETO
Línflua Portuguesa: FONOLOGIA: Conceitos básicos - Classificação dos fonemas - Sílabas - Encontros Vocálicos 
Encontros Consonantai. - Dígrafos - Divisão silábica. ORTOGRAFIA: Conceitos básicos - O Alfabeto Orientações
ortográficas. ACENTUAÇÃO: Conceitos básicos Acentuação tônica - Acentuação gráfica - Os acentos - Aspectos
genéricos das regras de acentuação - As regras bésicas - As regras especiais - Hiatos Ditongos - Formas verbais
seguidas de pronomes - Acentos diferenciais. MORFOLOGIA: Estrutura e Formação das palavras - Conceitos básicos
- Processos de fOlmação das palavras - Derivação e Composição - Prefixos - Sufixos - Tipos de Composição 
Estudo dos Verbos Regulares e Irregulares - Ciasse de Palavras. SINTAXE: Termos Essenciais da Oração - Termos
Integrantes da Oração - Telmos Acessórios da Oraçêo - Período - Sintaxe de Concordância - Sintaxe de Regência
Sintaxe de Colocação - Funções e Empregos das palavras "que" e "se" - Sinais de Pontuação. PROBLEMAS GERAIS
DA LfNGUA CULTA: O uso do hifen - O uso da Crase - Interpretação e análise de Textos - Tipos de Comunicação:
Descrição - Narração - Dissertação - Tipos de Discurso - Qualidades e deleitos de um texto - Coesêo Textual.
ESTILlsTICA: Figuras de linguagem - Vicios de Linguagem.
Matemática: Radicais: operações - simplificação, propriedade - racionalização de denominadores; Equação de 2'
grau: resolução das equações completas, Incompletas, problemas do 2' grau; Equação de l' grau: resolução 
problemas de l ' grau; Equações fracionérias; Relaç1ío e Função: domínio, contradominio e imagem; Função do l' grau
- função constante; Razão e Proporção; Grandezas Proporcionais; Regra de três simples e composta; Porcentagem;
Juros Simples e Composto; Conjunto de numeras reais; Fatoração de expressa0 algébrica; Expressão algébrica 
operações; Expressões Iracionárias - operações - simplificação; PA e PG; Sistemas Lineares; Números complexos;
Função exponencial: equação e inequação exponencial; Função logaritmica: Análise combinatória; Probabilidade;
Função do 2' grau; Trigonometria da l' volta: seno, CO"$8no, tangente, relaçao fundamental; Geometria Analítica;
Geometria Espacial; Geometna Plana; Operação com números inteiros e fracionários; MDC e MMC; Raiz quadrada;
Sistema Monetário Nacionai (Real): Sistema de medidas: comprimento. super/fcie, massa, capacidade, tempo e volume.
Conhecimentos Gerais: Cultura Geral (Nacional e InternaCional); História e Geografia do Brasil; Atualidades Nacionais
e Internacionais; Meio Ambiente; Cidadania; Direitos Sociais - individuais e Coletivos; Ciências Flsicas e Biológicas 
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Ciência Hoje. FONTES: Imprensa escrila, falada, televisiva e internet; Almanaque Editora Abril - última; Livros diversos
sobre História, Geografia, Estudos Sociais e Meio Ambiente.

NíVEL DE ENSINO SUPERIOR COMPLETO
Ungua Portuguesa: FONOLOGIA: Conceitos básicos - Classificação dos fonemas - Silabas - Encontros Vocálicos 
Encontros Consonanlais - Digrafos - Divisão silábica. ORTOGRAFIA: Conceilos básicos - O Alfabeto - Orientações
ortográficas. ACENTUAÇÃO: Conceilos básicos - Acentuação IOnica - Acenluação gráfica - Os acenlos - Aspectos
genérIcos das regras de acentuação - As regras básicas - As regras especiais - Hiatos - Ditongos - Formas verbais
seguidas de pronomes - Acentos diferenciais. MORFOLOGIA: Estrulura e Formação das palavras - Conceitos básicos
_ Processos de formação das palavras - Derivação e Composição - Prefixos - Sufixos - Tipos de Composição Esludo dos Verbos Regulares e Irregulares - Classe de Palavras. SINTAXE: Termos Essenciais da Oração - Termos
Integrantes da Oração - Termos Acessórios da Oração - Período - Sinlaxe de Concordância - Sintaxe de Regência
Sintaxe de Colocação - Funções e Empregos das palavras "que" e "se" - Sinais de Pontuação. PROBLEMAS GERAIS
DA LlNGUA CULTA: O uso do hlfen - O uso da Crase - Inlerpretação e análise de Textos - Tipos de Comunicação:
Descrição - Narração - Dissertação - Tipos de Discurso - Oualidades e defeitos de um texto - Coesão Textual.
ESTILlsTICA: Figuras de linguagem - Vlcios de Linguagem.
Conhecimentos Gerais Saúde Pública: Diretrizes e bases da implantação do SUS. Constituição da República
Federativa do Brasil - Saúde. Organização da Atenção Básica no Sistema Único de Saúde. Epidemiologia, história
natural e prevenção de doenças. Reforma Sanitária e Modelos Assistenciais de Saúde - Vigilância em Saúde.
Indicadores de nível de saúde da população. Politicas de descentralização e atenção primária á Saúde. Doenças de
notificação compulsória. Código de IÕtica Médica. Atualidades sobre Saúde Pública e Medicina Geral. Saúde Pública.
Medicina Social e Preventiva. Código de Processo IÕtico.

CONHECIMENTOS ESPECíFtCOS (em ordem alfabética)
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (MICRO ÁREA 5)
Referlmcias Bibliográficas:
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção á Saúde. Departamento de Atenção Básica. O trabalho do agente
comunitário de saúde. Brasilia: Ministério da Saúde, 2009.
BRAStL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção á Saúde. Departamento de Atenção Básica. Guia prático do
agente comunitário de saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2009.
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção á Saúde. Departamento de Atenção Básica. Cadernos de
Atenção Básica - nO 12: Obesidade. Brasllia: Ministério da Saúde, 2006.
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Cadernos de Atenção
Básíca - nO 13: Controle dos cânceres do colo do útero e da mama. Brasltia: Ministério da Saúde, 2006.
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção á Saúde. Dep~rtamento de Atenção Básica. Cadernos de Atenção
Básica - nO 15: Hipertensão arterial sistêmica para o Sistema Unico de Saúde. Brasllia: Ministério da Saúde, 2006.
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção á Saúde, Departamento de Atenção Básica. Cadernos de
Atenção Básica - nO 16: Diabetes Meltitus. Brasilia: Ministério da Saúde, 2006.
BRASIL. Ministério da Saúde . Secretaria de Atenção á Saúde. Departamento de Atenção Básica. Cadernos de
Atenção Básica - n° 17: Saúde Bucat. Brasilia: Ministério da Saúde , 2006.
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Cadernos de
Atenção Básica - nO 18: HIV/Aids, hepatites e outras DST. Brasllia: Ministério da Saúde, 2006.
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Cadernos de
Atenção Básica - nO 19: Envelhecimento e saúde da pessoa idosa. Brasllia: Ministério da Saúde, 2006.
BRASIL. Ministério da Saúde. Unicef. Cadernos de Atenção Básica - nO 20: Carências de Micronutrientes.
Bethsáida de Abreu Soares Schmitz. Brasilia: Ministério da Saúde, 2007.
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção é Saúde. Departamento de Atenção Básica. Cadernos de
Atenção Básica - nO 21: Vigilância em Saúde: Dengue, Esquistossomose, Hanseniase, Malária, Tracoma e
Tuberculose. Brasilia: Ministério da Saúde, 2008.
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção á Saúde. Departamento de Atenção Bésica. Cadernos de
Atenção Básica - nO 23: Saúde da criança: nutrição Infantil: aleitamento materno e alimentação
complementar. Brasília: Ministério da Saúde, 2009.

BRASIL. Lei Federal n° 8.069/90 (arts 1° ao 140). Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, e dá outras
providências. Diário Oficiat da União, Brasília, seção 1, 16 jul. 1990.
BRASIL. Lei Federal nO 10.741/03. Dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras providências. Diário Oficiai da União,
Brasília, seção I, 3 ou!. 2003.
BRASIL. Lei Federal n° 8.080/90. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a
organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Diário Oficiai da União,
Brasllia, seção I, 19 seI. 1990.
AGENTE DE SERViÇOS GERAIS MASCULINO Llngua Portuguesa, MatemáUca e Conhecimentos Gerais.
ELETRICISTA (ESCRITA E PRÁTICA) Conhecimentos das ferramentas, equipamentos e utensllios empregados em
eletricidade; Conhecimentos das normas de segurança; Conhecimento do matenal empregado; Oualidade do material;
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Isolantes; Cargas: Fases; Circuito; Prática da funçlio; Regulagens com voltimetro, amperlmetro, extratores,
adaptadores; SelViços de Solda; Refletores; Antenas; Semáforos; Ligações elétricas provisórias e definitivas,
MÉDICO GINECOLOGISTA Arel! de Atuaçâo: Anatomia dos 6rgãos genitais femininos, Embriologia dos genitais
femininos, Fisiologia menstrual e sexual. Endocrinologia do aparelha genital feminino, Cicio Menstrual. Climatério,
Puberdade Flslol6gica e patológica, Propadêutlca cllnica e complementar em tocoginecologla, Disfunções menstruais,
Doenças sexualmente transmissiveis~ Citogenética. Disminorréia, Tensão pré-menstrual, Dispotopias genitais.
Processos Inflamatórios dos genitais femininos, Esterilidade coniugal. Incontinência urinário 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. Afecç/les do colo e do corpo uterino. Afecçôes
dos ovários e trompas, Oncologia ginecológica, Moléstia trofoblástica, Endometriose, Cirurgias Ginecológicas.
Anomalias do desenvolvimento genital. Algias pélvicas, DisfunçOes sexuais, Laucorréias estados hiperandrogênlcos,
Estados hiperprolactlnlcos, Intersexualldade, Hemorragias disfunclonais, Gravidez ectóplca, Abertamento. Ovulação,
Fertilização. Transporte Ovular. Nidaçilo, Deciduaçlio, Placenta, Cordêo Umbilical. Sistema Amini6tlco. Estudo do Feto.
Modificações gerais e locais do organismo matemo, Endocrinologia do ciclo gravidico-puerperal. Bacia obstétrica.
Relações Úteros-fetais, Gravidez, Conceito, Duraçlio, diagn6stico, Assistência pré-natal. Aspectos psicológicos do ciclo
gravidico-puerperal. Trajeto pelvigenltal. Contratilldade Uterina, Parto, Generalidades, Conceitos, Evoluçlio Cllnlca do
Parto, Assistência ao parto, Fenômenos mecllnlcos do parto, FenOmenos plásticos do parto, Analgesla e anestesia no
parto, Puerpérío e lactaçllo, Doenças intercorrentes no ciclo gravldico-puerperal. Doença hlpertenslva espeCifica da
gravidez prolongada, Gemelidade, Sofrimento felal. Doença hemolltlca perinataL Distoclas, Acidentes e complicações
de parto, Dlsclneslas, Premaluridade, Puerpérlo patológico, Tocotraumatlsmos matemos e fetais, Aspectos Médico,
legais em toco-ginecologia, Patologia do feto e do recém-nascido. Mortalidade pré-natal. Dlstoc!as do trajeto a
desproporçilo céfalo-péivica. Estudo critico 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 étlco,legais da prática obstétrica, Clínica Geral: Insuficiência Coronarlana; Hipertensão Arterial;
Insuficiência Cardlaca; Arritmia Cardlaca; Choque: Asma Brônquica; Insuficiência Respiratória; Doença Pulmonar
Obstrutlva; Tromboembolismo Vernso; Distúrbios Hldroeletrolitlcos; Distúrbios Acido Básicos; Raanimaçlio
Cardlopulmonar; Trauma: Urgências em Neurologia; Farmacologia Aplicada às Urgências: Fisiologia Cardlopulmonar;
Reposlçlio Volêmica e Sanguinea; Procedimentos Básicos nas Urgências; Transporte Médico em Urgências; Noções
básicas sobre Doaç!lo de Órgãos; Acidentes com Animais Peçonhentos: Insuficiência Renal; Urgências em Psiquiatria;
Infecções Comunitárias; Antlblotlcoterapla: Epidemiologia das Doenças Infecciosas; Doenças mais comuns na
populaçlio idosa,
MOTORISTA legislação e Regras de Circulação: Legislação e Sinalização de Trânsito; Normas gerais de clrculaçlio
e conduta; Slnallzaçlio de Trânsito; Direção defensiva; Primeiros Socorros; Proteçlio ao Meio Ambiente; Cidadania;
Noções de mecãnlca básica de autos; Código de Trênsito 8rasll",lro e seus Anexos, Decreto n' 62, t27 de 16/01168 e
Decreto n' 2.327 de 23109197, PRÂTICA DE DIREÇÃO VEICULAR: Condução e operação veicular das diversas
espécies compatíveis com a categoria exigida; Manobras Intemas e externas: Conhecimentos e uso dos Instrumentos
do painel de comando e outros disponiveis nos veículos da espécie; Manutençlio do veiculo; Carregamento e
descarregamento de materiaIs, inclusive com basculamento.
OPERADOR DE MAQUINAS legislação e Regras de Clrculaçao: Legislaçlio e Slnallzaçlio de Trânsito; Normas
gerais de c!rculaçlio e conduta; Sinalizaçlio de Trânsito; Direção defensiva; Primeiros Socorros; Proteçlio ao Melo
Ambiente; Cidadania; Noções de mecânica básica de autos; Código de Trânsito Brasileiro e seus Anexos, Decreto n'
62,127 de 16101168 e Decreto n' 2,327 de 23109/97, PRÁTICA DE OPERAÇÃO VEICULAR: Conduçlio de velculos da
espécie: Manobras; Conhecimentos sobre os instrumentos do painel de comaMo: Manutenção do veiculo; Direçlio e
operaçlio veicular de máquinas leves e pesadas motorizadas e não motorizadas,
TÉCNICO DE ENFERMAGEM Técnicas básicas de enfermagem; infecção hospitalar; ordem e limpeza na unidade:
sinais vitais; movimenlaçlio e transporte de paciente; higiene corporal; posições e restrições de movimentos; coleta de
material para exames; controle hldrico; dietas básicas e especiais; administração de medfcamentos; c8teterlsmo vesical
masculino e feminino; lavagem gástrica; sondagem gástrica; curativo; enfermagem em clínica médica; enfermagem em
clínica cirúrgica; enfermagem obstétrica; enfermagem pediétrica; ética profissional; lei que regulamenta o exercldo da
profissão: socorros de urgêncla; vacinaÇ<§o; aleitamento materno; doenças infecciosas e parasftárias,

-_

...

__. _ - - - - - 
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ANEXO 111
Area de abrangência do cargo Agente Comunitário de Saúde (Micro Area 5)

GUZOLÂNDIA-SP
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MICRO ÁREA DESCOBERTA
t[3] MICRO ÁREA 5
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