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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO 
Concurso Público PMSS 001/2012 

 

EDITAL COMPLETO 
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO faz saber que, em vista do disposto no art. 37, inciso II da Constituição da 
República Federativa do Brasil, na Lei Orgânica do Município de São Sebastião e Leis Municipais vigentes, realizará Concurso 
Público de Provas e/ou Provas e Títulos, para o preenchimento de Cargos Públicos criados pela legislação vigente no quadro 
de cargos da Prefeitura Municipal de São Sebastião. Os referidos cargos públicos serão providos pelo Estatuto dos 
Servidores Públicos Municipais de São Sebastião, Lei Complementar nº 146/2011. O presente Concurso Público destina‐se 
aos cargos constantes da cláusula 01 deste edital, vagos, que se vagarem ou forem criados durante o prazo de validade 
deste. 
 
01. DOS CÓDIGOS, CARGOS, VAGAS, ESCOLARIDADES/EXIGÊNCIAS, VENCIMENTOS, JORNADAS DE TRABALHO E VALORES 
DA INSCRIÇÃO: 
 
ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ALFABETIZADO) 
 

Cód. Cargos Vagas Escolaridades / Exigências Vencimentos 
Jornadas de 

Trabalho 
Valores da 
Inscrição 

ASE Servente 10 
‐ Ensino Fundamental 

Incompleto (Alfabetizado). 
R$ 711,21 40 h/s R$ 27,00 

 
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO (8ª SÉRIE) 
 

Cód. Cargos Vagas Escolaridades / Exigências Vencimentos 
Jornadas de 

Trabalho 
Valores da 
Inscrição 

FOB Office Boy 01 
‐ Ensino Fundamental Completo 

(8ª série). 
R$ 711,21 40 h/s R$ 27,00 

 
ENSINO MÉDIO COMPLETO 
 

Cód. Cargos Vagas Escolaridades / Exigências Vencimentos 
Jornadas de 

Trabalho 
Valores da 
Inscrição 

MAT Agente de Tráfego 05 
‐ Ensino Médio Completo.  
‐ CNH Categoria "AC" ou 

superior. 
R$ 1.774,69 

Turno de 
Revezamento  

R$ 37,00 

MAP 
Agente Fiscal de Posturas 
Municipais 

01 ‐ Ensino Médio Completo. R$ 1.969,67 40 h/s R$ 37,00 

MAA 
Assistente de Serviços 
Administrativos 

01 ‐ Ensino Médio Completo. R$ 1.774,69 40 h/s R$ 37,00 

MAD Auxiliar de Cirurgião Dentista 02 
‐ Ensino Médio Completo com 

Curso de ACD e Registro do 
CRO. 

R$ 1.361,50 40 h/s R$ 37,00 

MCA Cadastrador 02 ‐ Ensino Médio Completo. R$ 1.613,46 40 h/s R$ 37,00 

MTE Telefonista 02 ‐ Ensino Médio Completo. R$ 1.165,67 30 h/s R$ 37,00 

 
ENSINO MÉDIO COMPLETO COM CURSO TÉCNICO 
 

Cód. Cargos Vagas Escolaridades / Exigências Vencimentos 
Jornadas de 

Trabalho 
Valores da 
Inscrição 

TOM 
Agente Fiscal de Obras e Meio 
Ambiente 

02 

‐ Ensino Médio Completo com 
Curso Técnico ou Superior na 
área de Obras e/ou Meio 
Ambiente com Registro no 
respectivo Conselho de Classe. 

R$ 1.969,67 40 h/s R$ 37,00 

TDO Desenhista Orçamentista 01 
‐ Ensino Médio Completo com 

Curso Técnico na área. 
R$ 1.886,94 40 h/s R$ 37,00 

TTA Técnico em Agrimensura 01 
‐ Ensino Médio Completo com 

Curso Técnico na área. 
R$ 2.078,19 40 h/s R$ 37,00 
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TTS 
Técnico em Segurança do 
Trabalho 

01 
‐ Ensino Médio Completo com 

Curso Técnico na área. 
R$ 2.078,19 40 h/s R$ 37,00 

 
ENSINO SUPERIOR 
 

Cód. Cargos Vagas Escolaridades / Exigências Vencimentos 
Jornadas de 

Trabalho 
Valores da 
Inscrição 

SAS Assistente Social 40h 01 

‐ Ensino Superior ‐ Curso de 
Graduação em Serviço Social 
com Registro no respectivo 
Conselho de Classe. 

R$ 4.810,60 30 h/s R$ 55,00 

SDE Dentista 40h 01 

‐ Ensino Superior ‐ Curso de 
Graduação em Odontologia 
com Registro no respectivo 
Conselho de Classe. 

R$ 5.503,68 40 h/s R$ 55,00 

SEN Enfermeiro 40h 01 

‐ Ensino Superior ‐ Curso de 
Graduação em Enfermagem 
com registro no respectivo 
Conselho de Classe. 

R$ 5.503,68 40 h/s R$ 55,00 

SEG Engenheiro 40h 02 

‐ Ensino Superior ‐ Curso de 
Graduação em Engenharia Civil 
com registro no respectivo 
Conselho de Classe. 

R$ 3.939,35 40 h/s R$ 55,00 

SFA Farmacêutico 40h 02 

‐ Ensino Superior ‐ Curso de 
Graduação em Farmácia com 
registro no respectivo 
Conselho de Classe. 

R$ 4.810,60 40 h/s R$ 55,00 

SFO Fonoaudiólogo 40h 02 

‐ Ensino Superior ‐ Curso de 
Graduação em Fonoaudiologia 
com registro no respectivo 
Conselho de Classe. 

R$ 4.810,60 40 h/s R$ 55,00 

SME Médico 40h 06 

‐ Ensino Superior ‐ Curso de 
Graduação em Medicina com 
registro no respectivo 
Conselho de Classe (CRM). 

R$ 6.003,70 40 h/s R$ 55,00 

SPS Psicólogo 40h 02 

‐ Ensino Superior ‐ Curso de 
Graduação em Psicologia com 
registro no respectivo 
Conselho de Classe. 

R$ 4.810,60 40 h/s R$ 55,00 

 
02. DAS INSCRIÇÕES: 
 
02.01. As inscrições serão realizadas na modalidade PRESENCIAL. 
 
PERÍODO: de 31 de janeiro à 17 de fevereiro de 2012. (Exceto Sábados e Domingos) 
HORÁRIOS: Dia 31/01 ‐ Das 13:00 às 17:00 horas. 

Demais dias ‐ Das 8:00 às 12:00 ‐ 13:00 às 17:00 horas. 
LOCAL 01: Teatro Municipal ‐ Rua Antonio Cândido, 25 ‐ Centro ‐ São Sebastião/SP 
LOCAL 02: Regional Costa Sul ‐ Av. Walkir Vergani, 79 ‐ Boiçucanga ‐ São Sebastião/SP 
PAGAMENTO DO VALOR DA INSCRIÇÃO: deverá ser paga através do Boleto Bancário (retirado no local da inscrição), em 
qualquer agência bancária, lotérica, terminal de auto‐atendimento ou net‐banking, impreterivelmente até o dia 23 de 
fevereiro de 2012. 
 
02.02. Documentos necessários para a inscrição: Cadastro de Pessoa Física (CPF), Documento original de Identidade (RG) ou 
Carteira Nacional de Habilitação (somente o modelo aprovado pelo art. 179 da Lei nº 9503, de 23 de setembro de 1997), ou 
documento equivalente com foto. 
 
02.03. Das condições necessárias à Inscrição: 
 
02.03.01. Ao inscrever‐se, o candidato estará declarando, sob pena de responsabilidade civil e criminal, que aceita as 
condições desse Edital e que atende as condições exigidas conforme segue: 
a) Preencher o Formulário de Inscrição e efetuar o pagamento do valor da inscrição através do boleto bancário; 
b) Ser brasileiro nato, naturalizado ou cidadão português a quem foi deferida igualdade nos termos do Decreto Federal nº 

70.391/72 e do Decreto Federal n.º 70.436/72; 
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c) Estar em dia com o serviço militar, se do sexo masculino; 
d) Estar em dia com seus direitos políticos; 
e) Ter aptidão física e mental e não ser portador de deficiência física incompatível com o exercício do cargo, comprovada 

em inspeção realizada pela Medicina do Trabalho da Administração Municipal; 
f) Possuir, no ato da nomeação, os requisitos mínimos exigidos para o provimento do cargo, conforme constante neste 

Edital; 
g) Não ter sido condenado por crime contra o Patrimônio, a Administração e a Fé Pública, os Costumes e os previstos na Lei 

Federal 11.343, de 23/08/2006;  
h) Ter idade mínima de 18 anos completos na data de nomeação; 
i) Não estar com idade para aposentadoria compulsória (70 anos); 
j) Não estar, no ato da nomeação, incompatibilizado para nova nomeação em novo cargo público;  
k) Especificar no Formulário de Inscrição se for portador de deficiência, se necessitar, o portador de deficiência deverá 

requerer condições diferenciadas para realização da prova explicitando os motivos e as condições necessárias 
exclusivamente até o último dia da inscrição. O atendimento das referidas condições somente será proporcionado 
dentro das possibilidades descritas no Formulário de Inscrição. 

 
02.03.02. ATENÇÃO: Os candidatos poderão se inscrever para mais de um cargo sob sua inteira responsabilidade, cientes de 
que somente haverá a possibilidade de realização de mais de uma Prova Escrita no caso das mesmas serem agendadas para 
dias ou horários distintos. No caso das Provas Escritas dos seus respectivos cargos serem agendadas para o mesmo dia e 
horário, os candidatos deverão optar pela realização de apenas uma delas, ficando ausentes nas demais. Não haverá 
possibilidade de cancelamento das inscrições, e nem a responsabilidade da SHDias Consultoria e Assessoria e/ou da 
Prefeitura Municipal de São Sebastião pela devolução de valores referentes às inscrições realizadas. 
 
02.03.03. Os candidatos que se inscreverem, terão suas inscrições efetivadas somente mediante o correto preenchimento do 
Formulário de Inscrição e o pagamento do boleto bancário dentro do prazo de vencimento do mesmo. 
 
02.03.04. O candidato que realizar a inscrição poderá consultar a confirmação do pagamento bancário do boleto e efetivação 
de sua inscrição pelo site www.shdias.com.br após o término do período das inscrições, acessando a área referente a este 
Concurso Público e fazendo a consulta do andamento de sua inscrição, a partir da informação de seu C.P.F. e Data de 
Nascimento. 
 
02.03.05. O candidato que realizar sua inscrição e tiver seu boleto bancário extraviado ou rasurado poderá solicitar a 
reimpressão do mesmo dirigindo‐se novamente ao local de inscrição. 
 
02.04. Informações Gerais quanto às Inscrições: 
 
02.04.01. Não será concedida isenção do valor da inscrição. 
 
02.04.02. Não serão aceitas inscrições por via postal, fac‐símile, condicional ou fora do período estabelecido neste edital para 
as inscrições. 
 
02.04.03. Não será aceito o pagamento do valor das inscrições por depósito em caixa eletrônico, via postal, fac‐símile, 
transferência eletrônica, DOC, DOC eletrônico, ordem de pagamento ou depósito bancário em conta corrente, ou por 
qualquer outra via que não seja a quitação do Boleto Bancário gerado no momento da inscrição. O agendamento do 
pagamento só será aceito se comprovada a sua quitação dentro do período do vencimento do boleto, em caso de não 
confirmação do pagamento agendado, o candidato deverá solicitar ao banco no qual efetuou o agendamento o 
Comprovante Definitivo de Pagamento do Boleto, que confirma que o boleto foi quitado na data agendada ou na data de 
vencimento do boleto, uma vez que, nestes casos, o Comprovante de Agendamento ou Extratos Bancários da Conta 
Debitada não serão aceitos para fins de comprovação do pagamento. 
 
02.04.04. Cada boleto bancário se refere a uma única inscrição e deve ser quitado uma única vez, até o período de 
vencimento e no valor exato constante no boleto bancário. Não haverá devolução da importância paga, ainda que 
constatada à maior ou em duplicidade. 
 
02.04.05. Caso o valor pago através do boleto bancário seja menor do que o estabelecido para a inscrição realizada, a 
mesma não será efetivada e não serão disponibilizados outros meios para o pagamento da complementação do valor. 
 
02.04.06. As informações prestadas no Formulário de Inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, podendo a 
Prefeitura Municipal de São Sebastião excluir do Concurso Público aquele que a preencher com dados incorretos, bem como 
aquele que prestar informações inverídicas, ainda que o fato seja constatado posteriormente. 
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02.04.07. Efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos para alteração de cargo ou cancelamento da mesma, portanto, 
antes de efetuar o pagamento do valor da inscrição, o candidato deve verificar as exigências para o cargo, lendo atentamente 
as informações, principalmente a escolaridade mínima exigida. 
 
02.04.08. Após efetivadas as inscrições, as mesmas não poderão ser canceladas a pedido dos candidatos, por qualquer que 
seja o motivo alegado, não havendo a restituição do valor da inscrição, em hipótese alguma. 
 
02.04.09. Será cancelada a inscrição se for verificado, a qualquer tempo, o não atendimento a todos os requisitos. 
 
02.05. Condições para a Inscrição de Pessoas Portadoras de Deficiência: 
 
02.05.01. Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscrever neste Concurso Público, desde que as 
atribuições do Cargo pretendido sejam compatíveis com a deficiência apresentada, conforme estabelecido no Decreto 
Federal nº 3.298, de 20/12/1999, alterado pelo Decreto Federal nº 5.296, de 02/12/2004 e Lei Complementar nº 146/2011. 
 
02.05.02. Tendo em vista o Decreto Federal nº 3.298, de 20/12/1999, alterado pelo Decreto Federal nº 5.296, de 02/12/2004 
e Lei Complementar nº 146/2011, bem como o número de vagas existentes para cada cargo do presente certame, NÃO 
HAVERÁ RESERVA DE VAGAS às pessoas portadoras de deficiência.  
 
02.05.03. Na eventualidade de chamamento de candidatos para ingresso em número maior do que as vagas disponíveis no 
Concurso Público, para as que se vagarem ou que forem criadas no prazo de validade do presente certame, a Administração 
Pública Municipal se obriga ao cumprimento do percentual previsto no Decreto Federal nº 3.298, de 20/12/1999, alterado 
pelo Decreto Federal nº 5.296, de 02/12/2004 e Lei Complementar nº 146/2011, ou seja, 05% (cinco) das vagas vinculadas ao 
cargo público pertinente, considerada a aplicação do referido percentual nos termos do § 3º do Artigo 12 da Lei 
Complementar nº 146/2011.  
 
02.05.04. A pessoa portadora de deficiência deverá indicar obrigatoriamente sua condição no Formulário de Inscrição e 
entregar Laudo Médico devidamente carimbado e assinado pelo Médico responsável, atestando a espécie e o grau ou nível 
da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença ‐ CID.  
 
02.05.05. O candidato portador de deficiência que realizar sua inscrição, deverá obrigatoriamente entregar o competente 
Laudo Médico no local das inscrições, ou encaminhar através do correio até no máximo 2 (dois) dias úteis após o 
encerramento das inscrições, utilizando o serviço de SEDEX com A.R. (Aviso de Recebimento) para a SHDias Consultoria e 
Assessoria no endereço R. Rita Bueno de Angeli, 189, Jd. Esplanada II ‐ CEP: 13331‐616 ‐ Indaiatuba/SP, o envelope deverá 
estar devidamente identificado na parte externa com as informações constantes do formulário abaixo. 
 

Prefeitura Municipal de São Sebastião
LAUDO MÉDICO ‐ Concurso Público PMSS 001/2012 

Nome: 
Nº de Inscrição: 
Cargo: 

 
02.05.06. A comprovação do encaminhamento tempestivo dos documentos referentes à deficiência será feita pela data de 
postagem dos mesmos, sendo rejeitada, solicitação postada fora do prazo. 
 
02.05.07. Caso necessite de condições especiais para realização da prova (prova ampliada, ou auxilio de fiscal para leitura da 
prova, ou auxilio de fiscal para transcrição da prova no gabarito, ou sala de fácil acesso), o candidato portador de deficiência 
deverá solicitá‐las no ato da inscrição. Outras condições, além das previstas, deverão ser solicitadas através de um pedido 
detalhado justificando as condições especiais de que necessita, protocolado no Paço Municipal ‐ Protocolo Central situado à 
Rua Sebastião Silvestre Neves, 214 ‐ Centro ‐ São Sebastião/SP ‐ das 9:00h as 16:30h, aos cuidados da Comissão de Concurso 
Publico que, de acordo com a possibilidade de atendimento, irá deferir ou indeferir o pedido solicitado. O protocolo da 
solicitação deverá ser feito pessoalmente ou por meio de procuração simples.  
 
02.05.08. Os documentos entregues pelo candidato (Laudo Médico e Pedido de Condições Especiais, se for o caso) ficarão 
anexados ao formulário de inscrição, não sendo devolvidos para o candidato após a homologação do Concurso Público. 
 
02.05.09. Consideram‐se pessoas portadoras de deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no art. 
4º, do Decreto Federal nº 3.298, de 20/12/1999, alterado pelo Decreto Federal nº 5.296, de 02/12/2004, conforme segue: 
Decreto Federal nº 3.298, de 20/12/1999 ‐ Art. 4º  É considerada pessoa portadora de deficiência a que se enquadra nas seguintes 
categorias: 

I ‐ deficiência física ‐ alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da 
função física, apresentando‐se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, 
triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros 
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com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o 
desempenho de funções; (Redação dada pelo Decreto nº 5.296, de 2004) 

II ‐ deficiência auditiva ‐ perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas 
freqüências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz; (Redação dada pelo Decreto nº 5.296, de 2004) 

III ‐ deficiência visual ‐ cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; a 
baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; os casos nos quais a 
somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60o; ou a ocorrência simultânea de quaisquer das 
condições anteriores; (Redação dada pelo Decreto nº 5.296, de 2004) 

IV ‐ deficiência mental ‐ funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação antes dos dezoito anos e 
limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como:  
a) comunicação; 
b) cuidado pessoal; 
c) habilidades sociais;  
d) utilização dos recursos da comunidade; (Redação dada pelo Decreto nº 5.296, de 2004) 
e) saúde e segurança; 
f) habilidades acadêmicas; 
g) lazer; e 
h) trabalho;  

V ‐ deficiência múltipla ‐ associação de duas ou mais deficiências. 
 
02.05.10. Não serão considerados como deficiência visual os distúrbios de acuidade visual passíveis de correção. 
 
02.05.11. O candidato portador de deficiência que não realizar a inscrição conforme as instruções constantes neste Edital, 
não poderá impetrar recurso em favor de sua situação. 
 
02.05.12. Os candidatos que não atenderem os dispositivos, dentro do prazo estabelecido, não serão considerados como 
deficientes e não terão a condição especial para a realização da prova, seja qual for o motivo alegado, podendo realizar a 
prova nas mesmas condições que os demais candidatos. 
 
02.05.13. As pessoas portadoras de deficiência participarão do Concurso Público em igualdade de condições com os demais 
candidatos no que se refere ao conteúdo, avaliação, duração, horário e local das provas. 
 
02.05.14. Juntamente com a Convocação para a Prova Escrita, será publicada listagem com as inscrições dos candidatos 
portadores de deficiência, deferidas de acordo com o estabelecido neste Edital, que concorrerão a reserva de vagas prevista 
em Lei. Durante o período de recurso não será aceita apresentação de documentos complementares relativo a condição de 
portadores de deficiência, após o período estabelecido para recurso não será aceita solicitação de alteração na condição de 
portadores de deficiência. 
 
02.05.15. Serão publicadas duas listagens de candidatos aprovados, uma com todos os candidatos classificados no Concurso 
Público e outra apenas com os candidatos portadores de deficiência classificados. 
 
02.05.16. Após a investidura do candidato no cargo, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de 
aposentadoria, mudança ou readaptação da função. 
 
02.05.17. Ao ser convocado, o candidato deverá submeter‐se a Perícia Médica da Medicina do Trabalho da Administração 
Municipal, que terá a assistência de equipe multiprofissional que definirá terminativamente o enquadramento de sua 
situação como deficiente e a compatibilidade com o cargo pretendido. 
 
02.05.18. A avaliação do potencial de trabalho do candidato deficiente obedecerá ao disposto no Decreto Federal nº. 3.298, 
de 20/12/1999, artigos 43 e 44 e Lei Complementar nº 146/2011. 
  
02.05.19. Não havendo a confirmação da deficiência registrada no Formulário de Inscrição, o candidato só voltará a ser 
convocado pela listagem geral de aprovados. 
 
 
03. DAS EXIGÊNCIAS PARA A NOMEAÇÃO DO CARGO: 
 
03.01. Ao ser convocado para nomeação o candidato se submeterá as exigências abaixo, sendo que a não comprovação das 
mesmas no ato da nomeação implicará na exclusão do candidato: 
a) Apresentar todos os documentos pessoais (RG, CPF e Título de Eleitor com comprovante de votação para os eleitores 

que já votaram). Para os candidatos de sexo masculino, apresentar todos os documentos acima, mais o certificado de 
regularidade no serviço militar; 

b) Comprovar a escolaridade exigida, através de documento original; 
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c) Quando da nomeação, os documentos de escolaridade obtidos no exterior serão aceitos, se revalidados de acordo com 
as normas legais vigentes. Estes documentos, bem como quaisquer outros obtidos no exterior, deverão estar 
acompanhados de tradução pública e juramentada. 

d) Comprovar Aptidão Física e Mental para o cargo através de exame médico; 
e) Apresentar no ato da nomeação declaração quanto ao exercício ou não de cargo, emprego ou função pública e sobre 

recebimento de provento decorrente de aposentadoria e pensão; 
f) Não serão nomeados ex‐servidores públicos demitidos por justa causa, e/ou exonerados a bem do serviço público, em 

qualquer área da administração pública; bem como os candidatos que tenham sido condenados por crimes contra a 
Administração Pública e crimes previstos na Lei Federal 11.343, de 23/08/2006; 

g) Não estar com idade para aposentadoria compulsória. 
h) Os candidatos aprovados somente serão nomeados por ato explícito da Administração da Prefeitura Municipal de São 

Sebastião e de acordo com as necessidades e disponibilidades financeiras da Administração. 
i) A Prefeitura Municipal de São Sebastião, a seu exclusivo critério, poderá solicitar atestado de antecedentes criminais ao 

candidato como exigência à nomeação. 
j) O candidato convocado para nomeação será submetido a exame médico pré‐nomeação. Se considerado inapto para 

exercer o cargo, não será nomeado perdendo automaticamente a vaga. 
k) Os candidatos deficientes, se aprovados e classificados, serão submetidos a uma Junta Médica Oficial para a verificação 

da compatibilidade de sua deficiência com o exercício das atribuições do cargo. 
 
 

04. DAS FASES DO CONCURSO PÚBLICO: 
 
04.01. O presente Concurso Público para os cargos deste edital será composto da seguinte fase: 
I. Prova Escrita; 
 
 
05. DA PROVA ESCRITA: 
 
05.01. DA REALIZAÇÃO DA PROVA ESCRITA: 
 
05.01.01. A realização da Prova Escrita está prevista para o dia: 11 de março de 2012. (DOMINGO). 
 
05.01.02. O Termo de Convocação para a Prova Escrita contendo o local e o horário para a realização das Provas será 
publicado no Jornal Imprensa Livre e, em caráter informativo, estará disponível nos sites www.shdias.com.br e 
www.saosebastiao.sp.gov.br, a partir de 03 de março de 2012. As provas poderão ser realizadas em locais disponibilizados 
por todo o município de São Sebastião, se o número de inscritos exceder a capacidade das escolas previstas para a realização 
das provas, estas serão realizadas em dois ou três domingos a serem definidos ou caso o número de candidatos exceda a 
oferta de lugares nas escolas do município de São Sebastião, a mesma poderá aplicada em municípios vizinhos. 
 

05.01.03. Caso necessário, poderá haver mudança na data prevista para a realização da Prova Escrita. Nesse caso, a 
alteração deverá ser publicada com antecedência mínima de 2 (dois) dias da data publicada anteriormente para a realização 
da prova, no Jornal Imprensa Livre e, em caráter informativo, estará disponível nos sites www.shdias.com.br e 
www.saosebastiao.sp.gov.br. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações referentes a 
este Concurso Público PMSS 001/2012. 
 

05.01.04. A Comissão do Concurso Público não se responsabilizará por eventuais coincidências de datas e horários de provas 
deste ou de outros Concursos Públicos e/ou Processos Seletivos ou coincidência com quaisquer outras atividades ou eventos 
sociais de interesse dos candidatos. 
 
05.01.05. O candidato NÃO receberá convocações individuais via Correio, portanto é de inteira responsabilidade do 
candidato o acompanhamento das publicações referentes a este Concurso Público. 
 
05.01.06. Não haverá a possibilidade de solicitação por parte dos candidatos de realização de Prova Escrita em data, horário 
ou local, diferente do estabelecido no Termo de Convocação para Prova Escrita referente ao seu cargo neste Concurso 
Público. 
 
05.01.07. O candidato deverá comparecer aos locais designados para a realização da Prova Escrita com antecedência mínima 
de 1 (uma) hora, portando obrigatoriamente o R.G. original (ou Documento Oficial de Identificação com foto original), seu 
comprovante de inscrição, caneta esferográfica azul ou preta, lápis e borracha. 
 
05.01.08. Após o horário determinado para o início das provas, não será permitida, sob qualquer hipótese ou pretexto, a 
entrada de candidatos atrasados, SEJA QUAL FOR O MOTIVO. 
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05.01.09. O ingresso nas salas de prova só será permitido ao candidato que apresentar o R.G. original (ou Documento Oficial 
de Identificação com foto original) e o Comprovante de Inscrição (Boleto Bancário devidamente quitado). 
 
05.01.10. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar no dia da realização da Prova Escrita o documento de 
identidade original, por motivo de perda, furto ou roubo, deverá apresentar documento que ateste o registro da ocorrência 
em órgão policial, expedido há, no máximo 30 dias juntamente com outro documento de identificação com foto original. 
 
05.01.11. A Prova Escrita será composta de 40 (quarenta) questões de múltipla escolha e versará sobre os conteúdos 
constantes do Programa de Prova de cada cargo, constante do Anexo II deste Edital. As quantidades de questões por 
disciplina do Programa de Prova também constam definidas no Anexo II deste Edital. 
 
05.01.12. Na elaboração da prova, serão obedecidos os critérios técnicos exigidos, inclusive o grau de dificuldade que levará 
em conta o nível de equilíbrio e a razoabilidade educacional, não havendo obrigação de elaboração de questões inéditas. 
 
05.01.13. A Comissão do Concurso Público não se responsabiliza por nenhum material ou apostila confeccionado com textos 
relativos aos Programas de Prova ou Bibliografias deste Concurso Público. A Comissão do Concurso Público não fornecerá e 
não recomendará a utilização de apostilas específicas. Os candidatos devem orientar seus estudos estritamente pelo 
Programa de Prova de seu cargo, ficando livres para a escolha de apostilas, livros e outros materiais desde que contenham os 
conteúdos apresentados no Programa de Prova de seu cargo, constante deste Edital. 
 
05.01.14. O tempo de duração da Prova Escrita será de até 3 (três) horas. 
 
05.01.15. O candidato só poderá retirar‐se definitivamente do recinto de realização da Prova Escrita após 30 (trinta) minutos 
contados do seu efetivo início. 
 
05.01.16. É proibido o candidato adentrar ou permanecer nos locais de prova portando qualquer tipo de arma. Durante a 
realização da Prova Escrita ficará proibida a utilização de aparelhos eletrônicos (calculadoras, bips/pagers, telefones 
celulares, relógios do tipo data‐bank, walkmans, MP3 players, fones de ouvido, agendas eletrônicas, notebooks, palmtops ou 
qualquer outro tipo de computador portátil, receptores ou gravadores) seja na sala de prova, sanitários, pátios ou qualquer 
outra dependência do local de prova. Caso o candidato esteja portando qualquer um destes aparelhos, o mesmo deverá 
permanecer TOTALMENTE DESLIGADO após sua entrada no local de prova. Os candidatos ficam também proibidos de 
adentrarem as salas de prova usando boné, chapéu, gorro, óculos de sol/escuro ou fone de ouvido, bem como usá‐los 
durante a realização da Prova Escrita. O descumprimento das determinações aqui descritas será caracterizado como 
tentativa de fraude e implicará na eliminação do candidato deste Concurso Público. 
 
05.01.17. Durante a realização da Prova Escrita é proibido qualquer tipo de comunicação entre os candidatos, nem a 
utilização de livros, anotações, réguas de cálculo, lápis com tabuadas, impressos ou consulta a qualquer obra doutrinária, 
texto legal ou ainda a utilização de qualquer forma de consulta ou uso de material de apoio. Caso o candidato seja flagrado 
fazendo a utilização destes materiais, será caracterizado como tentativa de fraude e implicará na eliminação do candidato 
deste Concurso Público. 
 
05.01.18. O candidato que necessitar usar o sanitário deverá deixar seu telefone celular desligado sobre a carteira/mesa e 
não poderá levar consigo qualquer tipo de bolsa ou estojo. 
 
05.01.19. O Caderno de Questões é o espaço no qual o candidato poderá desenvolver todas as técnicas para chegar à 
resposta correta, permitindo‐se o rabisco e a rasura em qualquer folha, EXCETO no GABARITO DE RESPOSTAS. 
 
05.01.20. No decorrer da Prova Escrita, o candidato que observar qualquer anormalidade gráfica ou erro na formulação do 
enunciado ou alternativas de alguma questão deverá solicitar a presença do Fiscal de Sala para anotação na Folha de 
Ocorrências da sala para posterior análise e decisão por parte da Banca Examinadora do Concurso Público, sob pena de 
preclusão recursal. 
 
05.01.21. O Gabarito de Respostas é o único documento válido para a correção eletrônica da Prova Escrita, devendo ser 
preenchido com bastante atenção. Ele não poderá ser substituído, tendo em vista sua codificação e identificação, sendo o 
candidato o único responsável pela entrega do mesmo. A não entrega do Gabarito de Respostas implicará na automática 
eliminação do candidato deste Concurso Público. 
 
05.01.22. O candidato poderá copiar as respostas de seu gabarito em espaço apropriado na Capa do Caderno de Questões 
destinado exclusivamente para tal fim, o qual o candidato poderá destacar e levar para posterior conferência. 
 
05.01.23. Será atribuída nota 0 (zero) às respostas que no Gabarito de Respostas estiverem em desconformidade com as 
instruções de preenchimento, não estiverem assinaladas ou que contiverem mais de uma alternativa assinalada, emendas, 
rasuras ou alternativas marcadas a lápis, ainda que legível. 
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05.01.24. Obrigatoriamente o candidato deverá devolver o CADERNO DE QUESTÕES juntamente com o GABARITO DE 
RESPOSTAS ao Fiscal de Sala. Em nenhuma hipótese o Caderno de Questões será considerado ou revisado para correção e 
pontuação, nem mesmo no caso de recursos para revisão da pontuação, valendo para este fim exclusivamente o Gabarito de 
Respostas do candidato. 
 
05.01.25. A candidata que estiver amamentando poderá fazê‐lo durante a realização da Prova Escrita, podendo levar 
acompanhante responsável pela guarda da criança que aguardará com a criança em sala especial fornecida pela organização 
de prova, fora da sala de prova e corredores. Não haverá compensação do tempo de amamentação ao tempo da Prova 
Escrita da candidata. Na hora da amamentação a candidata será acompanhada o tempo todo por um fiscal da organização de 
prova. O responsável pela guarda da criança não poderá permanecer no mesmo local que a candidata no momento da 
amamentação. 
 
05.01.26. Ao final da Prova Escrita, os dois últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no interior da sala, 
a fim de acompanharem o fechamento do malote com os Cadernos de Questões e Gabaritos de Resposta dos candidatos de 
sua sala, deverão assinar termo de testemunho o qual ficará no interior do malote lacrado, sendo então liberados. 
 
05.01.27. Ao terminar a Prova Escrita, os candidatos não poderão permanecer no interior das dependências do local de 
prova, devendo retirar‐se imediatamente. 
 
05.02. DA AVALIAÇÃO DA PROVA ESCRITA: 
 
05.02.01. A Prova Escrita será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, distribuídos proporcionalmente em 
conformidade com o número de questões válidas da prova escrita de cada cargo. 
 
05.02.02. O número de questões válidas será o total de questões da Prova Escrita subtraída a quantidade de questões que 
por ventura venham a ser canceladas para cada cargo. 
 
05.02.03. As questões canceladas não serão consideradas como acertos e pontuação para todos os candidatos, a pontuação 
dessas questões será distribuída igualmente entre as demais questões válidas da Prova Escrita. Somente este será o critério 
valido adotado para o caso de questões canceladas. 
 
05.02.04. Na avaliação do Gabarito de Respostas do candidato não serão computadas questões não assinaladas, questões 
que contenham mais de uma alternativa assinalada ou questões rasuradas. 
 
05.02.05. A avaliação da prova será efetuada por processamento eletrônico do Gabarito de Respostas do candidato que 
contará o total de acertos de cada candidato na prova, convertendo esse valor em pontos, de acordo com o número de 
questões válidas, conforme fórmula: 
 
P = (100 / QV) x TA, onde: 
 
P = Pontuação do Candidato na Prova Escrita 
QV = Quantidade de questões válidas da Prova Escrita  
TA = Total de Acertos do Candidato 
 
05.02.06. Para o cargo de SME ‐ Médico 40h, a Prova Escrita será de caráter CLASSIFICATÓRIO. 
 
05.02.07. Para os demais cargos de A Prova Escrita será de caráter ELIMINATÓRIO, sendo que após a aplicação dos critérios 
de avaliação anteriormente descritos o candidato que não lograr 50 (cinqüenta) pontos estará automaticamente 
desclassificado. 
 
05.02.08. A Banca Examinadora do Concurso Público fará a análise de todas as questões das Provas Escritas para as quais os 
candidatos tenham registrado solicitação de revisão através das “Folhas de Ocorrências” de suas respectivas salas de prova, 
antes da publicação dos Gabaritos das Provas Escritas, podendo decidir sobre o cancelamento ou manutenção das referidas 
questões. 
 
05.02.09. Os Gabaritos das Provas Escritas serão publicados em data a ser informada aos candidatos no momento da 
realização da Prova Escrita. 
 
05.02.10. Durante o período de recursos sobre os Gabaritos das Provas Escrita (nos 2 (dois) dias úteis após a publicação dos 
mesmos), os Cadernos de Questões de cada cargo ficarão disponíveis para consulta dos candidatos EXCLUSIVAMENTE PELA 
INTERNET, através do site da SHDias Consultoria e Assessoria www.shdias.com.br. Os candidatos deverão acessar a consulta 
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do acompanhamento de sua inscrição informando o número de seu C.P.F. e sua Data de Nascimento. No resultado da 
consulta estará disponível o Caderno de Questões referente à Prova Escrita do cargo em que o candidato estiver inscrito. 
 
05.02.11. Será informada no momento da Prova Escrita a data prevista para publicação da Classificação Final dos aprovados. 
 
 
06. DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA AS PROVAS DO CONCURSO PÚBLICO: 
 
06.01. O candidato NÃO receberá convocações individuais via Correio, portanto é de inteira responsabilidade do candidato o 
acompanhamento das publicações referentes a este Concurso Público, devendo comparecer na data, local e horário com a 
antecedência definida para cada uma das fases, portando sempre seu documento original de identificação e comprovante de 
inscrição. 
 
06.02. Caso necessário, poderá haver mudança na data, local ou horário previsto para a realização das provas, após a 
convocação relativa a cada uma das fases deste Concurso Público. Nesse caso, a mudança deverá ser publicada com 
antecedência mínima de 2 (dois) dias da data publicada anteriormente para a realização da prova, no Jornal Imprensa Livre 
e, em caráter informativo, estará disponível nos sites www.shdias.com.br e www.saosebastiao.sp.gov.br.  
 
06.03. A Comissão do Concurso Público não se responsabilizará por eventuais coincidências das datas e horários de 
quaisquer umas das provas deste Concurso Público com a de outros Concursos, Processos Seletivos, Vestibulares ou 
quaisquer outras atividades ou eventos sociais de interesse dos candidatos. 
 
06.04. Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 
a) Não comparecer à realização de qualquer uma das provas previstas para o seu cargo neste Concurso Público, na data, 

local e horário em que for convocado, não havendo em hipótese alguma, realização de qualquer tipo de prova 
substitutiva para o candidato ausente em data, horário ou local alternativo; 

b) Não apresentar documento hábil de identificação para a realização da prova (R.G. original e Comprovante de Inscrição); 
c) Tornar‐se culpado por manifestar ato impróprio ou descortesia para com os coordenadores, fiscais e auxiliares de prova, 

autoridades presentes ou demais candidatos; 
d) For surpreendido durante a realização das provas em comunicação com outros candidatos ou terceiros, bem como 

utilizando‐se de livros, apostilas, notas, impressos, equipamentos eletrônicos e de cálculo não permitidos ou qualquer 
instrumento ou meio não autorizado previamente pela Comissão Organizadora do Concurso Público; 

e) Fraudar ou tentar fraudar por qualquer meio ou artifício sua atuação ou a de outro candidato, na prova que estiver 
realizando; 

f) Afastar‐se da sala ou local de prova sem o acompanhamento de coordenador ou fiscal de prova. 
 
 
07. DA PONTUAÇÃO FINAL DO CONCURSO PÚBLICO: 
 
07.01. O presente Concurso Público para os cargos constantes deste Edital terá a Pontuação Final equivalente a 100 (cem) 
pontos, que equivale à pontuação obtida na Prova Escrita. 
 
 
08. DO CRITÉRIO DE DESEMPATE E DA CLASSIFICAÇÃO FINAL: 
 
08.01. Em caso de empate na pontuação final, para os cargos constantes deste Edital, constituem‐se, sucessivamente e 
quando aplicável, o seguinte critério de desempate: 
a) Tiver a maior idade. 
 
08.02. As listagens de Classificação Final dos aprovados no presente Concurso Público serão publicadas por cargo, já 
aplicados os critérios de desempate previstos, sendo que haverá uma listagem geral com todos os candidatos aprovados e 
uma listagem especial, contendo os candidatos portadores de deficiência aprovados. 
 
08.03. Da listagem de Classificação Final constarão o Número de Inscrição, Nome do Candidato, R.G, Quantidade de Acertos 
na Prova Escrita e a Pontuação Final, não sendo publicada no Jornal Imprensa Livre a listagem de desclassificados, que será 
disponibilizada exclusivamente para consulta pela internet através do site www.shdias.com.br. 
 
 
09. DOS RECURSOS: 
 
09.01. O prazo para interposição de recurso será de 02 (dois) dias úteis, tendo como termo inicial o primeiro dia útil 
subsequente à publicação dos atos do Concurso Público. 
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09.01.01. Cada candidato poderá protocolar apenas 01 (um) recurso com relação a cada publicação realizada, assim, serão 
considerados indeferidos os demais recursos protocolados relativos a publicação já questionada pelo candidato, ou relativo 
ao assunto publicado anteriormente.  
 
09.02. Os recursos deverão ser protocolados no Paço Municipal ‐ Protocolo Central situado à Rua Sebastião Silvestre Neves, 
214 ‐ Centro ‐ São Sebastião/SP ‐ das 9:00h as 16:30h, aos cuidados da Comissão de Concurso Público. O protocolo do 
recurso deverá ser feito pessoalmente ou por meio de procuração simples. 
 
09.03. Os recursos deverão ser redigidos conforme modelo em Anexo ao Edital Completo, contendo nome completo, 
documento de identificação (RG), cargo e número de inscrição do candidato, bem como a síntese das razões que motivaram 
a solicitação do recurso. 
 
09.04. Serão INDEFERIDOS os recursos protocolados fora do período estabelecido nas publicações ou recursos protocolados 
relativos a publicações com período de recurso já encerrado, bem como os que forem encaminhados por outros meios que 
não seja o protocolo presencial (Não serão aceitos recursos enviados por meio de carta, correio, e‐mail, fax, telefone, etc). 
 
09.05. O Recurso recebido será encaminhado a Comissão do Concurso Público para análise e manifestação a propósito do 
argüido 
 
09.06. Havendo recursos protocolados tempestivamente e sendo acatado pela Comissão do Concurso Público, os resultados 
poderão sofrer alterações, gerando nova publicação. 
 
09.07. A Comissão do Concurso Público da Prefeitura Municipal de São Sebastião constitui a última instância para recurso, 
sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais. 
 
 

10. DA VALIDADE DO CONCURSO PÚBLICO: 
 
10.01. O presente Concurso Público terá validade de 02 (dois) anos, a contar da data de sua homologação, podendo ser 
prorrogado, a critério da Prefeitura Municipal de São Sebastião, por igual período. 
 
 

11. DA CONVOCAÇÃO PARA AS FASES DO PROCESSO DE NOMEAÇÃO: 
 

11.01. A convocação para as fases do Processo de Nomeação obedecerá rigorosamente à ordem de Classificação Final, não 
gerando ao candidato aprovado o direito à nomeação. Os classificados no presente Concurso Público, somente serão 
convocados por ato discricionário vinculado à conveniência e oportunidade por parte da Administração Pública. 
 
11.02. O processo de convocação para nomeação dos candidatos aprovados aos cargos constantes neste Edital é de exclusiva 
responsabilidade da Prefeitura Municipal de São Sebastião. 
 
11.03. Após a homologação do referido Concurso Público todas as informações referentes ao acompanhamento das 
nomeações devem ser solicitadas juntamente à Prefeitura Municipal de São Sebastião através de seus canais de 
comunicação. 
 
11.04. Para efeito de ingresso na Prefeitura Municipal de São Sebastião, o candidato aprovado e classificado ficará obrigado 
a comprovar, junto ao Departamento Municipal de Recursos Humanos que satisfaz as exigências deste Edital, bem como 
submeter‐se a teste médico para o exercício do Cargo, sob pena de não ser nomeado. 
 
11.05. O candidato que recusar a nomeação ou depois de nomeado, deixar de comparecer ao serviço público e de iniciar 
suas funções e atividades no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após notificação, perderá os direitos decorrentes de sua 
classificação. 
 
11.06. Quando de sua nomeação, o candidato deverá comprovar, através da apresentação da documentação hábil, que 
possui os requisitos e habilitações exigidas neste Edital. A não comprovação, ou ainda, a apresentação de documentos que 
não comprovem o preenchimento dos requisitos e habilitação exigidos, implicará na sua desclassificação, de forma 
irrecorrível, sendo considerada nula a sua inscrição e todos os atos subsequentes praticados em seu favor. 
 
11.07. É facultado à Prefeitura Municipal de São Sebastião exigir dos candidatos classificados, além dos documentos 
pessoais elencados na letra “a” do item 03 (três) deste Edital, outros documentos comprobatórios. Os candidatos 
classificados deverão apresentar documentos comprobatórios de suas respectivas habilitações legais para o respectivo cargo, 
conforme item 01 deste Edital. 
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12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 
 

12.01. Os candidatos classificados se obrigam a manter atualizado o endereço e demais dados de contato perante a 
Prefeitura Municipal de São Sebastião. 
 

12.02. Não serão fornecidas informações por telefone ou FAX, somente através do contato via e‐mail no site 
www.shdias.com.br. 
 

12.03. O pagamento dos boletos relativos ao valor das inscrições poderá ser efetuado através de dinheiro, ou cheque ou 
débito em conta. O pagamento efetuado em cheque somente será considerado quitado após a respectiva compensação 
bancária, sendo a inscrição cancelada, caso haja devolução do mesmo. 
 
12.04. A homologação do presente Concurso Público é de responsabilidade do Prefeito Municipal de São Sebastião. 
 
12.05. Não será fornecido ao candidato qualquer documento comprobatório de classificação no concurso, valendo para esse 
fim, a homologação publicada no Jornal Imprensa Livre. 
 

12.06. A inscrição do candidato implicará no conhecimento integral e aceitação tácita de todas as regras e critérios do Edital 
Completo do presente Concurso Público. 
 

12.07. Todos os atos administrativos (Editais do Concurso Público, Convocações para as Provas, Gabaritos, Classificação Final 
dos aprovados, Retificações e Informativos) até a homologação do Concurso Público Edital PMSS 001/2012 serão publicados 
no Jornal Imprensa Livre e disponibilizados em caráter informativo nos sites www.shdias.com.br e 
www.saosebastiao.sp.gov.br.  
 
12.08. O candidato é totalmente responsável pelo acompanhamento das publicações referentes ao Concurso Público PMSS 
001/2012, não havendo responsabilidade da Prefeitura Municipal de São Sebastião quanto a informações divulgadas por 
outros meios que não seja o Jornal Imprensa Livre e em caráter meramente informativo nos sites www.shdias.com.br e 
www.saosebastiao.sp.gov.br.  
 
12.09. Os interessados que preencherem o Formulário de Inscrição, mas não efetuarem o pagamento, serão considerados 
excluídos, não sendo incluídos na lista de candidatos inscritos. 
 
12.10. Em todas as fases do Concurso Público, os candidatos devem chegar ao local de realização das provas previstas em 
Edital com no mínimo 1 hora de antecedência, a SHDias Consultoria e Assessoria e a Comissão do Concurso Público da 
Prefeitura Municipal de São Sebastião não disponibilizam e não se responsabilizam por estacionamento de motos, carros ou 
qualquer outro tipo de veículo ou por qualquer problema ou atraso ocasionados por excesso de tráfego ou falta de local para 
estacionamento de veículos. 
 

12.11. A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO NÃO APROVA A COMERCIALIZAÇÃO DE APOSTILAS PREPARATÓRIAS 
PARA O PRESENTE CONCURSO PÚBLICO, BEM COMO NÃO FORNECERÁ E NEM RECOMENDARÁ NENHUMA APOSTILA 
DESTE GÊNERO, NÃO SE RESPONSABILIZANDO PELO CONTEÚDO DE QUALQUER UMA DELAS. 
 
12.12. A Comissão Organizadora do Concurso Público, quando for o caso, decidirá sobre o adiamento de qualquer das etapas 
do Concurso Público.  
 
12.13. As informações, Editais e Publicações referentes a este Concurso Público estarão disponíveis nos sites 
www.shdias.com.br e www.saosebastiao.sp.gov.br até o prazo de validade deste Concurso Público. 
 

12.14. Os casos não previstos neste Edital do Completo serão resolvidos pela Comissão Especial do Concurso Público, 
devidamente nomeada, de acordo com as normas pertinentes. 
 

 
 

São Sebastião, 31 de janeiro de 2012. 
 

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI 
Prefeito Municipal de São Sebastião 
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ANEXO I ‐ ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

 
ASE ‐ SERVENTE 
Descrição sintética: Conservam a limpeza de prédios públicos por meio de coleta de lixo, varrições, lavagens, organizações etc. Lavam 
vidros de janelas e fachadas, limpam recintos e acessórios dos mesmos.  
Atribuições típicas: Limpar e arrumar as dependências e instalações de edifícios públicos  municipais, a fim de mantê‐los nas condições de 
asseios requeridas; Recolher o lixo da unidade em que serve,acondicionando detritos e depositando‐os de acordo com as determinações 
definidas; Preparar e servir café e chá; Verificar fechamento de portas e janelas Inspecionar o consumo da água para verificar vazamentos, 
Atender funcionários de empresas de água e luz, Acender e apagar lâmpadas, Separar material para reciclagem, Remover resíduos dos 
vidros, Lavar e enxugar vidros manualmente, Lavar fachadas de pedra e revestimento cerâmico, Limpar janelas de alumínio e madeira, 
Lavar banheiros, Diluir produtos de limpeza, Lavar superfícies internas de recintos, Secar pisos, Encerar recintos, Aspirar pó de 
dependências, Limpar móveis e equipamentos, Limpar paredes, Limpar lustres, luminárias e ventiladores, Limpar cortinas e persianas, 
Supervisionar limpeza das dependências do prédio, Controlar recebimento de material comprado, Verificar validade e qualidade de 
produtos de limpeza, Registrar entrada e saída de material de limpeza do estoque, Controlar o estoque de material de limpeza, Controlar 
ferramentas e equipamentos utilizados, Comunicar ao superior sobre reformas necessárias, Relatar avarias nas instalações, Solicitar 
limpeza de fossas e caixas d´água, Solicitar a compra de produtos de limpeza, Comunicar ao superior defeitos nos equipamentos de 
trabalho, Executar outras atribuições afins. 
 
FOB ‐ OFFICE BOY 
Descrição sintética: Transportam correspondências, documentos, objetos e valores, dentro e fora da Prefeitura, e efetuam serviços 
bancários e de correio, depositando ou apanhando o material e entregando‐o aos destinatários; auxiliam na secretaria e nos serviços de 
copa; operam equipamentos de escritório; transmitem mensagens orais e escritas. 
Atribuições típicas:  
Transportar documentos, objetos e valores (exceto malotes) Realizar o correio interno Planejar itinerários, Efetuar pagamentos, Efetuar 
depósito bancário, Autenticar cópias de documentos, Reconhecer firmas em documentos, Retirar documentos em órgãos públicos e 
cartórios, Marcar homologação de dispensa de empregados na DRT, Postar correspondência e objetos nas agências do correio, Retirar 
correspondências e objetos nas agências dos correios, Buscar documentos e objetos, Operar malotes de correspondência, Preparar 
malotes para entrega, Entregar malotes, Coletar malotes, Abrir malotes, Listar a saída e entrada de documentos via malotes, Controlar 
entrada e saída do malote em lista específica, Informar departamentos sobre chegada dos malotes para serem retirados, Comunicar o 
recebimento de malotes abertos ou violados, Protocolar documentos e objetos (exceto malotes), Preencher livro de protocolo, Identificar 
entrada e saída de documentos e objetos (exceto malotes), Anotar a identificação do funcionário que está recebendo o documento, 
correspondência ou encomenda, Receber documentos e objetos (exceto malotes), Entregar documentos e objetos (exceto malotes), 
Elaborar planilha de controle de recebimentos de objetos e documentos (exceto malotes) auxiliar secretaria, Arquivar documentos, 
Classificar documentos e objetos, Auxiliar na montagem de processos, Organizar agenda de trabalho, Preencher formulários, Recepcionar 
visitantes e funcionários, Conduzir visitantes aos departamentos da empresa, Pesquisar documentos arquivados, Transmitir mensagens 
orais e escritas, Executar outras atribuições afins. 
 
MAT ‐ AGENTE DE TRÁFEGO 
Descrição sintética: Compreende os cargos que se destinam a cumprir e fazer cumprir a legislação e normas de trânsito no âmbito 
municipal. 
Atribuições típicas: Operar o trânsito de veículos, pedestres,ciclistas e animais promovendo o desenvolvimento da segurança e circulação 
nas vias públicas; Operar o sistema de sinalização, dispositivos e equipamentos de controle viário; Coletar dados sobre acidentes de 
trânsito e suas causas; Executar a fiscalização de trânsito, autuar e aplicar as medidas administrativas cabíveis, infrações de circulação, 
estacionamento e parada previstas no Código de Trânsito Brasileiro; Participar de projetos e programas de educação e segurança de 
trânsito; Comunicar a seu superior qualquer irregularidade,desde que as providências a serem tomadas não estejam  nos limites das suas 
atribuições; Conduzir veículos oficiais; Cumprir fielmente as ordens e orientações da chefia; Executar outras atribuições  afins. 
 
MAP ‐ AGENTE FISCAL DE POSTURAS MUNICIPAIS 
Descrição sintética: Compreende os cargos que se destinam a orientar e fiscalizar o cumprimento das leis, regulamentos e normas que 
regem as posturas municipais. 
Atribuições típicas: Verificar a regularidade do licenciamento de atividades comerciais, industriais e de prestação de serviços, em face dos 
artigos que expõem, vendem ou manipulam e dos serviços que prestam;Verificar as licenças de ambulantes e impedir o exercício desse 
tipo de comércio por pessoas que não possuam a documentação exigida;Verificar a instalação de bancas e barracas em logradouros 
públicos quanto à permissão para cada tipo de comércio, bem como quanto à observância de aspectos estéticos, de ordem e segurança 
pública;Inspecionar o funcionamento de feiras livres, verificando o cumprimento das normas relativas à localização, à instalação, ao horário 
e à organização;Verificar a regularidade da exibição e utilização de anúncios, alto‐falantes e outros meios de publicidade em via pública, 
bem como a propaganda comercial afixada em muros, tapumes e vitrines;Verificar o horário de fechamento e abertura do comércio em 
geral e de outros estabelecimentos, bem como a observância das escalas de plantão das farmácias;Verificar, além das indicações de 
segurança, o cumprimento de posturas relativas a fabrico, manipulação, depósito, embarque, desembarque, transporte, comércio e uso de 
inflamáveis, explosivos e corrosivos;Apreender, por infração, veículos, mercadorias, animais e objetos expostos, negociados ou 
abandonados em ruas e logradouros públicos;Orientar a população quanto ao depósito indevido de lixo em áreas públicas, propondo a 
colocação de placas educativas ou prestando orientações pessoalmente, visando manter a cidade limpa e evitar a propagação de 
doenças;Receber as mercadorias apreendidas e guardá‐las em depósitos públicos, devolvendo‐as mediante o cumprimento das 
formalidades legais, inclusive o pagamento de multas;Verificar o licenciamento de placas comerciais nas fachadas dos estabelecimentos 
respectivos ou em outros locais;Verificar o licenciamento dos táxis;Verificar o licenciamento para realização de festas populares em vias e 
logradouros públicos;Verificar o licenciamento para instalação de circos e outros tipos de espetáculos públicos promovidos por 
particulares, inclusive exigindo a apresentação de documento de responsabilidade de engenheiro devidamente habilitado;Verificar as 
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violações às normas sobre poluição sonora: uso de buzinas, casas de disco, clubes, boates, discotecas, alto‐falantes, bandas de música, 
entre outras;Intimar, autuar, estabelecer prazos e tomar outras providências relativas aos violadores das posturas municipais;Realizar 
sindicâncias especiais para instrução de processos ou apuração de denúncias e reclamações;Solicitar força policial para dar cumprimento à 
ordem superior, quando necessário;Emitir relatórios periódicos sobre suas atividades e manter a chefia permanentemente informada a 
respeito das irregularidades encontradas;Executar outras atribuições afins. 
 
MAA ‐ ASSISTENTE DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 
Descrição sintética: Executam serviços de apoio; atendem aos usuários, fornecendo e recebendo informações sobre serviços; tratam de 
documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos; preparam relatórios e planilhas; executam 
serviços gerais de escritórios. 
Atribuições típicas: Registrar a entrada e saída de documentos, Triar documentos, Distribuir documentos, Conferir dados e datas, Verificar 
documentos conforme normas, Identificar irregularidades nos documentos, Submeter pareceres para apreciação da chefia, Classificar 
documentos, segundo critérios pré‐estabelecidos, Arquivar documentos conforme procedimentos, Digitar textos e planilhas, Preencher 
formulários, Preparar minutas, Coletar dados, Confeccionar organogramas, fluxogramas e cronogramas, Redigir atas, Elaborar 
correspondência, Localizar processos, Encaminhar protocolos internos, Atualizar cadastro, Atualizar dados do plano anual, Expedir ofícios e 
memorandos, Fornecer informações sobre serviços, Identificar natureza das solicitações dos clientes, Registrar reclamações dos usuários, 
Controlar material de expediente, Demonstrar habilidade de redação, Demonstrar precisão de linguagem, Executar outras atribuições 
afins. 
 
MAD ‐ AUXILIAR DE CIRURGIÃO DENTISTA 
Descrição sintética: compreende os cargos que têm como atribuição auxiliar o cirurgião‐dentista no atendimento a pacientes, seja em: 
consultórios, clínicas, ambulatórios odontológicos ou hospitais que possuam o serviço de odontologia, bem como executar tarefas 
administrativas, realizar ações de promoção e prevenção em saúde bucal. 
Atribuições típicas: Organizar agenda clínica do consultório odontológico; Receber, registrar e encaminhar pacientes para atendimento 
odontológico; Preencher fichas com dados individuais dos pacientes, bem como boletins de informações odontológicas; Informar os 
horários de atendimento e agendar consultas, pessoalmente ou por telefone; Controlar fichário e arquivo de documentos relativos ao 
histórico dos pacientes, organizando‐os e mantendo‐os atualizados, para possibilitar ao cirurgião‐dentista consultá‐los, quando necessário; 
Providenciar a distribuição, reposição e controle de estoques de medicamentos, de acordo com orientação superior, sempre atento ao 
prazo de validade dos mesmos; Receber, registrar e encaminhar material para exame de laboratório; Auxiliar o cirurgião‐dentista no 
preparo do material a ser utilizando na consulta; Colaborar na orientação ao público em campanhas voltadas à saúde bucal, ou de 
interesse publico; Proceder à desinfecções e lavagem e esterilização de materiais e instrumentais odontológicos utilizados; Revelar e 
montar radiografias intra‐orais; Preparar o paciente para o atendimento, auxiliando o cirurgião‐dentista e/ou THD na instrumentação junto 
à cadeira operatória, bem como promovendo o isolamento do campo operatório; Selecionar moldeiras, confeccionando modelos em 
gesso; Aplicar métodos preventivos para controle da cárie; Zelar pela conservação e limpeza dos utensílios, equipamentos odontológicos e 
das dependências do local de trabalho; Executar outras tarefas afins; Acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes à saúde 
bucal, destinada às famílias, grupos ou indivíduos, juntamente com os demais membros da equipe da Unidade de Saúde, buscando 
aproximar e integrar ações de saúde de forma multidisciplinar, mediante planejamento local e protocolos de atenção à saúde; Participar do 
gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da Unidade de Saúde. 
 
MCA ‐ CADASTRADOR 
Descrição sintética: Compreende os cargos que se destinam a atividades de cadastramento de imóveis através de pesquisa de 
levantamento de dados "in loco", fornecendo subsídios para cálculo de impostos, sob supervisão direta. 
Atribuições típicas: Conferir "in loco" os dados existentes na planta baixa, como medição de terreno e área construída; Desenvolver 
desenhos através de esboços e ou croquis, conforme orientação recebida; Desenhar organogramas, fluxogramas, gráficos e painéis, bem 
como formulários, fichas e demais documentos administrativos padronizados; Auxiliar na elaboração e atualização de plantas cadastrais; 
Informar sobre os processos referentes aos imóveis cadastrados ou revisados conforme a notificação do contribuinte; Atualizar cadastro de 
imóveis prediais e/ou territoriais; Executar montagem de textos para impressão; Arquivar desenhos, mapas, gráficos, projetos, 
documentos, dispondo‐os adequadamente, a fim de facilitar posterior consulta; Operar máquinas de cópias heliográficas; Zelar pelos 
equipamentos e materiais postos sob sua guarda; Executar outras atribuições afins. 
 
MTE ‐ TELEFONISTA 
Descrição sintética: compreende os cargos que se destinam a estabelecer,através dos instrumentos oferecidos,comunicações 
internas,locais e interurbanas. 
Atribuições típicas: Atender às chamadas telefônicas internas e externas;Efetuar ligações locais e interurbanas conforme solicitação;Anotar 
dados sobre ligações completadas,registrando o nome do solicitante e do destinatário;Manter atualizada lista de ramais existentes na 
Prefeitura,correlacionando‐os com as unidades e seus servidores,bem como consultar a lista telefônica,para auxiliar no 
atendimento;Anotar recados, na impossibilidade de transferir a ligação ao ramal solicitado, para transmiti‐los aos respectivos 
destinatários;Comunicar à chefia imediata qualquer defeito no equipamento,a fim de que seja providenciado o seu reparo;Zelar pela 
conservação dos equipamentos que utiliza;Executar outras atribuições afins. 
 
TOM ‐ AGENTE FISCAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE 
Descrição sintética: Compreende os cargos que se destinam a executar trabalhos de fiscalização no campo de saneamento e melhoria do 
meio ambiente. Compreende os cargos que se destinam a orientar e fiscalizar o cumprimento das leis, regulamentos e normas que regem a 
execução de obras públicas e particulares. 
Atribuições típicas: Exercer ação fiscalizadora externa, observando as normas de proteção ambiental contidas em leis ou em regulamentos 
específicos;Organizar coletâneas de pareceres, decisões e documentos concernentes à interpretação da legislação com relação ao meio 
ambiente;Coligir, examinar, selecionar e preparar elementos necessários à execução da fiscalização externa;Inspecionar guias de trânsito 
de madeira, caibro, lenha, carvão, areia e quaisquer outros produtos extrativos, examinando‐os à luz das leis e regulamentos que 
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defendem o patrimônio ambiental, para verificar a origem dos mesmos e apreende‐los, quando encontrados em situação 
irregular;Acompanhar a conservação dos rios, flora e fauna de parques e reservas florestais do Município, controlando as ações 
desenvolvidas e/ou verificando as práticas usadas, para comprovar o cumprimento das instruções técnicas e de proteção 
ambiental;Instaurar processos por infração verificada pessoalmente;Participar de sindicâncias especiais para instauração de processos ou 
apuração de denúncias e reclamações;Realizar plantões fiscais e emitir relatórios sobre os resultados das fiscalizações efetuadas;Emitir 
notificações e aplicar autos de infração por atos ou agressões ao meio ambiente urbano, rural e florestal;Contatar, quando necessário, 
órgãos públicos, comunicando a emergência e solicitando socorro;Articular‐se com fiscais de outras áreas, bem como com as forças de 
policiamento, sempre que necessário;Redigir memorandos, ofícios, relatórios e demais documentos relativos aos serviços de fiscalização 
executados;Formular críticas e propor sugestões que visem aprimorar e agilizar os trabalhos de fiscalização, tomando‐os mais 
eficazes;Executar outras atribuições afins. Verificar e orientar o cumprimento da regulamentação urbanística concementes às obras 
públicas e particulares;Verificar imóveis recém‐construídos ou reformados, inspecionando o funcionamento das instalações sanitárias e o 
estado de conservação das paredes, telhados, portas e janelas, a fim de opinar nos processos de concessão de carta de habitação (habite 
se);Verificar o licenciamento de construção ou reconstrução, notificando ou embargando as que não estiverem providas de competente 
autorização ou que estejam em desacordo com o autorizado;Embargar construções clandestinas, irregulares ou ilícitas;Solicitar à 
autoridade competente a vistoria de obras que lhe pareçam em desacordo com as normas vigentes;Verificar a colocação de andaimes e 
tapumes nas obras‐em execução, bem como a carga e descarga de material na via pública;Verificar a existência de habite‐se nos imóveis 
construídos, reconstruídos ou que tenham sofrido alterações de ampliação, transformação e redução,Acompanhar os arquitetos e 
engenheiros da Prefeitura nas inspeções e vistorias realizadas em sua jurisdição;Inspecionar a execução de reformas de próprios 
municipais;Verificar alinhamentos e cotas indicados nos projetos, bem como verificar se todas as especificações dos mesmos estão 
cumpridas;Auxiliar no cadastramento de vias públicas, levantando dados relativos à urbanização das mesmas, com vistas à manutenção do 
cadastro urbano da Prefeitura e à cobrança de tributos;Intimar, autuar, interditar, estabelecer prazos e tomar outras providências com 
relação aos transgressores das leis, normas e regulamentos concernentes às obras particulares;Realizar sindicâncias especiais para 
instrução de processos ou apuração de denúncias e reclamações;Realizar sindicâncias especiais para instrução de processos ou apuração 
de denúncias e reclamações;Emitir relatórios periódicos sobre suas atividades e manter a chefia permanentemente informada a respeito 
das irregularidades encontradas;Executar outras atribuições afins. 
 
TDO ‐ DESENHISTA ORÇAMENTISTA 
Descrição sintética: Compreende os cargos que se destinam a auxiliar na elaboração e no estudo de projetos de engenharia e arquitetura 
para cálculo de orçamento. Bem como elaborar desenhos técnicos de arquitetura, urbanismo, cartográfico e administrativo.  
Atribuições típicas: Estudar o esboço ou a idéia central do plano, examinando croquis, rascunhos, plantas, levantamentos ‘in loco’, 
especificações técnicas e outros elementos, para orientar‐se na elaboração do projeto; Desenvolver e detalhar desenhos de projetos 
arquitetônicos, urbanísticos, de engenharia civil e outros, segundo orientação técnica; Executar desenhos de projetos ou anteprojetos de 
obras públicas, baseando‐se em esboços e especificações fornecidas por engenheiros ou arquitetos; Executar desenhos topográficos, 
utilizando‐se de croquis e outros elementos extraídos de levantamentos de campo; Desenvolver desenhos técnicos, consultando livros e 
especificações, observando originais, medindo e adaptando detalhes e particularidades; Desenhar organogramas, fluxogramas, gráficos e 
painéis, bem como formulários, fichas e demais documentos administrativos padronizados; Elaborar os desenhos definitivos do projeto, 
valendo‐se de instrumentos apropriados e observando a escala adequada, para definir as características do referido projeto e determinar 
os estágios de execução e outros elementos técnicos de relevo; Arquivar desenhos, mapas, gráficos, projetos, documentos, dispondo‐os 
adequadamente, a fim de facilitar posterior consulta; Operar máquinas de cópias heliográficas; Zelar pelos equipamentos e materiais 
postos sob sua guarda; Executar outras atribuições afins. 
 
TTA ‐ TÉCNICO EM AGRIMENSURA 
Descrição sintética: Compreende os cargos que se destinam a efetuar levantamentos de superfícies, determinando o perfil, localização, 
dimensões exatas e configuração de terrenos, campos e estradas, para fornecer dados necessários aos trabalhos de construção, de 
exploração e de elaboração de mapas. 
Atribuições típicas: Realizar levantamentos topográficos, altimétricos e planimétricos, posicionando e manejando teodolitos, níveis, trenas, 
bússolas, telêmetros e outros aparelhos de medição, para determinar altitudes, distâncias, ângulos, coordenadas de nível e outras 
características da superfície terrestre; Fazer os cálculos topográficos necessários; Fornecer dados e subsídios para emissão de certidão de 
localização, bem como efetuar a confrontação de imóveis, conferindo as medidas no local e consultando o cadastro da Prefeitura; Analisar 
as diferenças entre pontos, altitudes e distâncias, aplicando fórmulas, consultando tabelas e efetuando cálculos baseados nos elementos 
colhidos, para complementar as informações registradas; Elaborar esboços, plantas, mapas e relatórios técnicos; Fornecer dados 
topográficos quanto ao alinhamento ou nivelamento de ruas para os contribuintes, a fim de orientar a construção de casas, 
estabelecimentos comerciais, entre outros; Orientar e supervisionar seus auxiliares, determinando o balizamento, a colocação de estacas e 
indicando as referências de nível, marcas de locação e demais elementos, para a correta execução dos trabalhos; Zelar pela conservação e 
guarda dos materiais, ferramentas e equipamentos que utiliza; Manter limpo e arrumado o local de trabalho; Requisitar o material 
necessário à execução dos trabalhos; Executar outras atribuições afins. 
 
TTS ‐ TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 
Descrição sintética: Supervisionar as atividades ligadas á segurança do trabalho, visando assegurar condições que eliminem ou reduzam ao 
mínimo os riscos de ocorrência de acidentes de trabalho, observando o cumprimento de toda a legislação pertinente. 
Atribuições típicas:Promover inspeções nos locais de trabalho, identificando condições perigosas, tomando todas as providências 
necessárias para eliminar as situações de riscos, bem como treinar e conscientizar os funcionários quanto a atitudes de segurança no 
trabalho. Preparar programas de treinamento sobre segurança do trabalho, incluindo programas de conscientização e divulgação de 
normas de segurança, visando ao desenvolvimento de uma atitude preventiva nos funcionários quanto à segurança do trabalho. 
Determinar a utilização pelo trabalhador dos equipamentos de proteção individual (EPI), bem como indicar e inspecionar equipamentos de 
proteção contra incêndio, quando as condições assim o exigirem, visando à redução dos riscos à segurança e integridade física do 
trabalhador. Colaborar nos projetos de modificações prediais ou novas instalações da empresa, visando a criação de condições mais 
seguras no trabalho. Pesquisar e analisar as causas de doenças ocupacionais e as condições ambientais em que ocorreram, tomando as 
providências exigidas em lei, visando evitar sua reincidência, bem como corrigir as condições insalubres causadoras dessas doenças. 



  

Pág. 15 de 31 

Promover campanhas, palestras e outras formas de treinamento com o objetivo de divulgar as normas de segurança e higiene do trabalho, 
bem como para informar e conscientizar o trabalhador sobre atividades insalubres, perigosas e penosas, fazendo o acompanhamento e 
avaliação das atividades de treinamento e divulgação. Supervisionar os serviços de cantina, vigilância e portaria, visando garantir o bom 
atendimento ao público interno e visitantes. Distribuir os equipamentos de proteção individual (EPI), bem como indicar e inspecionar 
equipamentos de proteção contra incêndio, quando as condições assim o exigirem, visando à redução dos riscos à segurança e integridade 
física do trabalhador. Colaborar com a CIPA em seus programas, estudando suas observações e proposições, visando a adotar soluções 
corretivas e preventivas de acidentes do trabalho. Levantar e estudar estatísticas de acidentes do trabalho, doenças profissionais e do 
trabalho, analisando suas causas e gravidade, visando a adoção de medidas preventivas. Elaborar planos para controlar efeitos de 
catástrofes, criando as condições para combate a incêndios e salvamento de vítimas de qualquer tipo de acidente. Preparar programas de 
treinamento, admissional e de rotina, sobre segurança do trabalho, incluindo programas de conscientização e divulgação de normas e 
procedimentos de segurança, visando ao desenvolvimento de uma atitude preventiva nos funcionários quanto à segurança do trabalho. 
Prestar apoio à SIPAT, organizando as atividades e recursos necessários. Avaliar os casos de acidente do trabalho, acompanhando o 
acidentado para recebimento de atendimento médico adequado. Realizar inspeções nos locais de trabalho, identificando condições 
perigosas, tomando todas as providências necessárias para eliminar as situações de riscos, bem como treinar e conscientizar os 
funcionários quanto a atitudes de segurança no trabalho. Executar outras atribuições afins. 
 
SAS ‐ ASSISTENTE SOCIAL 
Descrição sintética: compreende os cargos que se destinam a planejar, coordenar, elaborar, executar, supervisionar e avaliar estudos, 
pesquisas, planos, programas e projetos sociais que atendam as necessidades e interesse da população Municipal. 
Atribuições típicas: atribuições exercidas junto à Secretaria Trabalho e Desenvolvimento Humano (SETRADH) ou Secretaria de 
Saúde(SESAU), além de outras secretarias atuando junto a programas específicos de interesse da administração municipal. Elaborar, 
implementar, executar e avaliar políticas sociais junto a órgãos da Administração Pública, direta ou indireta, empresas, entidades e 
organizações populares; Elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, programas e projetos que sejam do âmbito de atuação do Serviço 
Social com participação da Sociedade Civil; Encaminhar providências e prestar orientação social a indivíduos, grupos e à população; 
Orientar indivíduos e grupos de diferentes segmentos sociais no sentido de identificar recursos e de fazer uso dos mesmos no atendimento 
e na defesa de seus direitos; Planejar, organizar e administrar benefícios e Serviços Sociais; Planejar, executar e avaliar pesquisas que 
possam contribuir para análise da realidade social e para subsidiar ações profissionais; Prestar assessoria e consultoria a órgãos da 
Administração Pública direta e indireta, empresas privadas e outras entidades com relação a planos, programas e projetos do âmbito de 
atuação do Serviço Social; Prestar assessoria e apoio aos movimentos sociais em matéria relacionada às políticas sociais no exercício e na 
defesa dos direitos civis, políticos e sociais da coletividade; planejamento, organização e administração de Serviços Sociais e de Unidade de 
Serviço Social; Realizar estudos sócio‐econômicos com os usuários para fins de benefícios e serviços sociais junto a órgãos da 
Administração Pública direta e indireta, empresas privadas e outras entidades; Coordenar seminários, encontros, congressos e eventos 
assemelhados sobre assuntos de Serviço Social; atribuições desenvolvidas junto à área de recursos humanos: Coordenar, elaborar, 
executar, supervisionar e avaliar estudos, pesquisas, planos, programas e projetos na área de Serviço Social que proporcionem a melhoria 
da qualidade de vida dos servidores municipais; Atuar na identificação de fatores psico‐sociais e econômicos que estejam interferindo na 
vida funcional do servidor; Realizar estudo sócio‐econômico dos servidores para fins de benefícios e serviços sociais da Administração 
Pública direta e indireta, encaminhando‐os aos recursos. 
 
SDE ‐ DENTISTA 40H 
Descrição sintética: Compreende os cargos que se destinam a executar e coordenar os trabalhos relativos a diagnóstico, prognóstico e 
tratamento de afecções de tecidos moles e duros da boca e região maxilo‐facial, utilizando processos laboratoriais, radiográficos,  
citológicos e instrumentos adequados, para manter ou recuperar a saúde bucal. 
Atribuições típicas: Examinar os tecidos duros e moles da boca e a face no que couber ao cirurgião‐ dentista, utilizando instrumentais ou 
equipamentos odontológicos por via direta, para verificar patologias dos tecidos moles e duros da boca, encaminhando nos casos de 
suspeita de enfermidade na face, ao médico assistente; Identificar as afecções quanto à extensão e à profundidade, utilizando 
instrumentos especiais, radiológicos ou outra forma de exame complementar para estabelecer diagnóstico, prognóstico e plano de 
tratamento; Aplicar anestesias tronco‐regionais, infiltrativas, tópicas ou quaisquer outros tipos regulamentadas pelo Conselho Federal de 
Odontologia, para promover conforto e facilitar a execução do tratamento; Promover a saúde bucal, quer no âmbito do Posto/Unidade de 
Saúde, quer no meio externo, através da participação direta com conferências e palestras sobre os vários aspectos da odontologia, 
notadamente a preventiva; Extrair raízes e dentes, utilizando fórceps, alavancas e outros instrumentos, quando não houver condições 
técnicas e/ou materiais de tratamento conservador; Efetuar remoção de tecido cariado e restauração dentária, utilizando instrumentos, 
aparelhos e materiais tecnicamente adequados, para restabelecer a forma e a função do dente; Executar a remoção mecânica da placa 
dental e do cálculo ou tártaro supra e sub gengival, utilizando‐se de meios ultrassônicos ou manuais; Prescrever ou administrar 
medicamentos, inclusive homeopáticos, quando o cirurgião‐dentista for devidamente habilitado em homeopatia em odontologia, 
determinando a via de aplicação, para auxiliar no tratamento pré, trans e pós‐ operatório; Proceder a perícias odonto‐administrativas, 
examinando a cavidade bucal e os dentes, a fim de fornecer atestados e lai previstos em normas e regulamentos; Coordenar, supervisionar 
ou executar a coleta de dados sobre o estado clínico dos pacientes, lançando‐os em fichas individuais, para acompanhar a evolução do 
tratamento; Orientar e zelar pela preservação e guarda de aparelhos, instrumental ou equipamento utilizado em sua especialidade, 
observando sua correta utilização; Elaborar, coordenar e executar programas educativos e de atendimento odontológico preventivo 
voltados principalmente para a comunidade de baixa renda e para os estudantes da rede municipal de ensino; Elaborar pareceres, 
informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas,fazendo observações e sugerindo medidas para implantação, 
desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; Participar das atividades administrativas, de controle e de 
apoio referentes à sua área de atuação; Participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, 
realizando‐as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos 
em sua área de atuação; Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da Prefeitura e outras entidades públicas e 
particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, 
oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico‐científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de 
trabalho afetos ao Município; Realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional. 
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SEN ‐ ENFERMEIRO 40H 
Descrição sintética: Destinam‐se a planejar, organizar, supervisionar coordenar, executar os serviços de enfermagem em postos de saúde e 
unidades assistenciais, bem como participar da elaboração e execução de programas de saúde pública. realizar consultoria, auditoria e 
consulta de enfermagem. 
Atribuições típicas: Elaborar plano de enfermagem a partir de levantamento e análise das necessidades prioritárias de atendimento aos 
pacientes e doentes; Planejar, organizar, coordenar, executar, avaliar e dirigir os serviços de enfermagem, atuando técnica e 
administrativamente, a fim de garantir um elevado padrão de assistência; Desenvolver tarefas de enfermagem de maior complexidade na 
execução de programas de saúde pública e no atendimento aos pacientes e doentes; Coletar e analisar dados sócio‐sanitários da 
comunidade a ser atendida pelos programas específicos de saúde; Estabelecer programas para atender às necessidades de saúde da 
comunidade, dentro dos recursos disponíveis; Realizar programas educativos em saúde, ministrando palestras e coordenando reuniões, a 
fim de motivar e desenvolver atitudes e hábitos sadios; Supervisionar e orientar os servidores que auxiliem na execução das atribuições 
típicas da classe; Controlar o padrão de esterilização dos equipamentos e instrumentos utilizados, bem como supervisionar a desinfecção 
dos locais onde se desenvolvem os serviços médicos e de enfermagem; Elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando 
pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em 
sua área de atuação; Participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de atuação; Participar das 
atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando‐as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim 
de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação; Participar de grupos de trabalho e/ou 
reuniões com unidades da Prefeitura e outras entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo 
exposições sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico‐
científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao Município; Participar de campanhas de 
educação e saúde; Dirigir o órgão da instituição de saúde publica, e chefiar serviço e/ou unidades de enfermagem; organizar e dirigir 
serviços de enfermagem e suas atividades técnicas e auxiliares; Elaborar e atualizar manual de enfermagem (normais, rotinas e 
procedimentos) que vise à melhoria da assistência de enfermagem; Definir e avaliar a previsão e distribuir dos recursos humanos, materiais 
e custos necessários a assistência de enfermagem; Planejar e executar os trabalhos diretos de enfermagem ao usuário em grave, que 
exijam conhecimentos científicos adequados e capacidade de tomar decisões imediatas; Realizar avaliação de complexidades das 
atividades de enfermagem delegando‐as sob sua supervisão; Participar no planejamento, execução, supervisão e avaliação; Participar de 
equipes na comissão ética em saúde; Participar na elaboração de normas, rotinas e procedimentos dos serviços de saúde; Colaborar na 
elaboração e oficialização do sistema de referencia e contra referencia no atendimento à saúde da população; Participar em projetos de 
construção e reformas de unidades de saúde; Controlar e distribuir medicamentos controlados;  Participar na prevenção e controle 
sistemático da infecção hospitalar; Participar dos procedimentos relativos a vigilância epidemiológica e sanitária em todas as suas etapas; 
Participar nos programas de formação e desenvolvimento dos demais elementos da equipe de saúde; Participar no programa de higiene e 
segurança do trabalho; Acompanhamento da evolução e do trabalho de parto, execução e assistência abstétrica em situação de 
emergência e execução do parto sem distócia; Registrar todos os procedimentos e condutas de enfermagem; Consulta, prescrição de 
assistência de enfermagem e cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de vida; Prescrição de medicamentos, 
previamente estabelecidos em programas de saúde pública e em rotina aprovada pela instituição de saúde e registrado em cartório; 
Coordenar e participar da equipe de atendimento‐pré‐hospitalar, inclusive fazendo parte das remoções da ambulância UTI; Participação na 
elaboração de medidas de prevenção e controle sistemático de danos que possam ser causados aos pacientes; Participar do 
desenvolvimento de tecnologia apropriada à assistência de saúde; Cumprir e fazer cumprir o código de deontologia da enfermagem. 
 
SEG ‐ ENGENHEIRO 40H 
Descrição sintética: Compreende os cargos que se destinam a estudar, avaliar e elaborar projetos de engenharia, bem como coordenar e 
fiscalizar sua execução. 
Atribuições típicas: Avaliar as condições requeridas para obras, estudando o projeto e examinando as características do terreno disponível 
para a construção; Calcular os esforços e deformações previstas na obra projetada ou que afetem a mesma, consultando tabelas e 
efetuando comparações, levando em consideração fatores como carga calculada, pressões de água, resistência aos ventos e mudanças de 
temperatura, para apurar a natureza dos materiais que devem ser utilizados na construção; Consultar outros especialistas da área de 
engenharia e arquitetura, trocando informações relativas ao trabalho a ser desenvolvido, para decidir sobre as exigências técnicas e 
estéticas relacionadas à obra a ser executada; Elaborar o projeto da construção, preparando plantas e especificações da obra, indicando 
tipos e qualidade de materiais, equipamentos e mão‐de‐obra necessários e efetuando cálculo aproximado dos custos, a fim de apresentá‐
lo aos superiores imediatos para a aprovação; Preparar o programa de execução do trabalho, elaborando plantas, croquis, cronogramas e 
outros subsídios que se fizerem necessários, para possibilitar a orientação e fiscalização do desenvolvimento das obras; Dirigir a execução 
de projetos, acompanhando e orientando as operações à medida que avançam as obras, para assegurar o cumprimento dos prazos e dos 
padrões de qualidade e segurança recomendados; Elaborar, dirigir e executar projetos de engenharia civil relativos a vias urbanas e obras 
de pavimentação em geral; Acompanhar e controlar a execução de obras que estejam sob encargo de terceiros, atestando o cumprimento 
das especificações técnicas determinadas e declarando o fiel cumprimento do contrato; Analisar processos e aprovar projetos de obras 
quanto aos seus diversos aspectos técnicos, tais como orçamento, cronograma, projetos de pavimentação, energia elétrica, entre outros; 
Promover a regularização dos loteamentos clandestinos e irregulares; Aprovar projetos de construção, demolição ou desmembramento de 
áreas ou edificações particulares; Fiscalizar a execução de planos de obras de loteamentos, verificando o cumprimento de cronogramas e 
projetos aprovados; Participar da fiscalização do cumprimento das normas de posturas e obras realizadas no Município, conforme o 
disposto em legislação municipal; Elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo 
observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; Participar 
das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de atuação; Participar das atividades de treinamento e 
aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando‐as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o 
desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação; Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades 
da Prefeitura e outras entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações 
e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico‐científicos, para fins de 
formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao Município; Realizar outras atribuições compatíveis com sua 
especialização profissional. 
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SFA ‐ FARMACÊUTICO 40H  
Descrição sintética: Presta orientação sobre o uso correto de medicamentos nos balcões das farmácias e drogarias. O Farmacêutico está 
presente em vários momentos do nosso dia: o mais conhecido de todos é na preparação de cada medicamento que cura, alivia e previne 
doenças, trazendo esperanças de uma vida digna e de qualidade para quem depende deles. Mas ele é muito mais que isso.  Está na 
Farmácia, na Indústria Farmacêutica, na Cosmética, no Laboratório de Análises Clínicas, na Farmácia Hospitalar, no Controle de Qualidade 
dos Alimentos, na Saúde Pública, na Ética e no Ensino, na Pesquisa Científica e na Vigilância Sanitária. Em resumo, o Farmacêutico sempre 
presente onde a saúde é fundamental. 
Atribuições exclusivas: I. Assistência, direção e/ou responsabilidade técnica em indústrias, distribuidoras, representantes, importadoras e 
exportadoras de medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos; farmácias, drogarias e ervanárias: Todo o processo de fabricação de 
medicamentos; Manipular e dispensar fórmulas alopáticas e homeopáticas, com finalidades profilática, curativa, paliativa, estética ou para 
fins de diagnóstico; Dispensar medicamentos alopáticos e homeopáticos em suas embalagens originais; Dispensar e fracionar plantas de 
aplicações terapêuticas e medicamentos fitoterápicos, observados o acondicionamento adequado e a classificação botânica; Executar o 
fracionamento; Dispensar drogas (matérias‐primas), insumos farmacêuticos (matérias‐primas aditivas), correlatos e alimentos para fins 
especiais; Dispensar produtos dietéticos; Proceder a intercambialidade ou substituição genérica de medicamentos. Prestar serviços 
farmacêuticos de acordo com a legislação sanitária. II. Assistência farmacêutica em farmácia hospitalar, clínica, casas e unidades de saúde: 
No exercício da atividade de nutrição parenteral, cabe exclusivamente ao farmacêutico: avaliar a prescrição médica, proceder à 
formulação, preparar, supervisionar e estabelecer rotinas de manipulação, preencher o rótulo, determinar o prazo de validade e assegurar 
a qualidade e integridade desde o preparo até a administração. É atribuição privativa do farmacêutico a atividade de manipulação de 
drogas antineoplásicas e similares nos estabelecimentos de saúde; Coordenação técnica nas discussões para seleção e aquisição de 
medicamentos, germicidas e correlatos, garantindo sua qualidade e otimizando a terapia medicamentosa; Cumprir normas e disposições 
gerais relativas ao armazenamento, controle de estoque e distribuição de medicamentos, correlatos, germicidas e materiais médicos 
hospitalares; Estabelecer um sistema, eficiente, eficaz e seguro de dispensação para pacientes ambulatoriais e internados, de acordo com 
as condições técnicas hospitalares, onde ele se efetive; Elaborar manuais técnicos e formulários próprios; Manter membro permanente nas 
comissões de sua competência, principalmente: na comissão de farmácia e terapêutica ou de padronização de medicamentos; na comissão 
de serviço de controle de infecção hospitalar; na comissão de licitação ou parecer técnico; na comissão de suporte nutricional; Atuar junto 
a Central de Esterilização na orientação de processos de desinfecção e esterilização de materiais, podendo inclusive ser o responsável pelo 
setor. Participar nos estudos de ensaios clínicos e no programa de farmacovigilância do hospital; Exercer atividades formativas sobre 
matérias de sua competência, promovendo cursos e palestras e criando um Setor de Informações de Medicamentos, de acordo com as 
condições do hospital; Estimular a implantação e o desenvolvimento da Farmácia Clínica; Exercer atividades de pesquisa, desenvolvimento 
e tecnologia farmacêutica no preparo de medicamento e germicidas; Outras atividades passíveis de serem realizadas segundo a 
constituição da farmácia hospitalar e características do hospital.  III. Assistência técnica “obrigatória” nos serviços de atendimento de 
urgência/emergência e de transporte de pacientes: Participar da padronização dos medicamentos e correlatos para uso no atendimento 
pré‐hospitalar e hospitalar; Adquirir, armazenar, dispensar e adotar procedimentos de validação da qualidade dos medicamentos e 
correlatos destinados ao atendimento das urgências/emergências; Normatizar e/ou supervisionar os procedimentos de desinfecção dos 
materiais e equipamentos das ambulâncias; Realizar atividades educativas relacionadas ao controle da infecção hospitalar dirigida aos 
profissionais envolvidos na manipulação de pacientes; Controlar os medicamentos psicoativos atendendo aos preceitos contidos na 
legislação sanitária vigente; Participar das discussões relacionadas a protocolos de tratamento e outros relacionados ao serviço de 
atendimento às urgências/emergências; Quando o serviço de atendimento às urgências/emergências, em nível pré‐hospitalar e de 
transporte inter‐hospitalar, estiver vinculado a uma unidade hospitalar, o farmacêutico responsável pela farmácia privativa do hospital 
poderá responder tecnicamente por este serviço; Quando o serviço de atendimento às urgências/emergências em nível pré‐hospitalar e de 
transporte de pacientes, estiver vinculado a uma empresa terceirizada, deverá contar obrigatoriamente com assistência técnica 
farmacêutica própria. 
Assistência domiciliar em equipe multidisciplinar ou não, com atribuições de: Prestar orientações quanto ao uso, à guarda, administração e 
descarte de medicamentos e correlatos, com vistas à promoção do uso racional de medicamentos; Participar ativamente nas equipes 
multidisciplinares de terapia nutricional e equipes multidisciplinares de assistência domiciliar diversas, tais como: Programa de Saúde da 
Família (PSF), Comissão de Terapia Oncologia (CTO), Comissão de Ensino e Pesquisa (CEP), Comissão de Suporte Nutricional (CNS), 
Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) e outras; Acompanhar os pacientes: com suporte nutricional domiciliar, terapia 
oncologia e outras que requerem a prestação de cuidados farmacêuticos; Diluir e preparar soluções de medicamentos de uso intravenoso 
para administração no domicílio do paciente; Monitorar as terapias com antiagregantes plaquetarios, anticoagulantes (derivados da 
heparina, cumarina, e outros), bem como os parâmetros bioquímicos; Orientar quanto aos procedimentos de limpeza, assepsia, 
antissepsia, desinfecção de superfícies e esterilização de equipamentos, e materiais, bem como, a calibração dos mesmos; Prestar 
informações sobre os medicamentos e problemas relacionados aos mesmos, propondo aos demais membros da equipe de saúde, as 
mudanças necessárias à obtenção do resultado desejado; Orientar os familiares e/ou paciente no momento da alta; Realizar levantamento 
de indicadores relacionados ao uso de medicamentos e correlatos; Realizar ou participar de pesquisas no âmbito de assistência domiciliar, 
respeitado o estabelecido na Comissão Nacional de Ética e Pesquisa. 
IV Fiscalização: Fiscalização profissional sanitária e técnica de empresas, estabelecimentos, setores, fórmulas, produtos, processos e 
métodos farmacêuticos ou de natureza farmacêutica. Elaboração de laudos técnicos e a realização de perícias técnico‐legais relacionados 
com atividades, produtos, fórmulas, processos e métodos farmacêuticos ou de natureza farmacêutica.  V. Atribuições não exclusivas: 
Prestar serviço de aplicação de injeção; Proceder à punção venosa e a punção arterial nos pacientes atendidos em Laboratório de Análises 
Clínicas; Promover ações de informação e educação sanitária; Controle de vetores e pragas urbanas: aquisição dos produtos; preparo das 
soluções concentradas e diluídas ou outras manipulações; armazenamento das soluções; gerenciar e/ ou supervisionar o transporte, 
aplicação dos produtos e a manutenção dos equipamentos; vistoria, perícia e emissão de pareceres técnicos; controle de qualidade. 
Poderá também exercer a direção, assessoramento e responsabilidade técnica de estabelecimentos que explorem estes serviços; Banco de 
Leite Humano: além da direção, a coleta, o processamento, o controle de qualidade, a distribuição do leite humano, emissão de pareceres/ 
laudos técnicos, pesquisa na operacionalização de bancos de leite e chefias técnicas. Controle de qualidade da águas residuárias e controle 
de operação de estações de tratamento de água e esgotos domésticos e industriais, de piscinas, praias e balneários: coleta de amostras; 
análises físico‐químicas e microbiológicas através de metodologia específica; emissão e assinatura de laudos e pareceres técnicos. Compete 
ainda ao farmacêutico o controle de qualidade de água como reagente e para fins terapêuticos, além de planejar e elaborar programação 
de ações de controle ambiental na sua área de atuação. Ficam também sob sua responsabilidade técnica os laboratórios que realizem 
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exames previstos. Biologia Molecular: coleta, análise, interpretação, emissão e assinatura de laudos e pareceres técnicos. Ficam também 
sob sua responsabilidade técnica os laboratórios que realizem os exames previstos. O profissional farmacêutico, no exercício de suas 
atividades profissionais, poderá exercer a Técnica de Acupuntura, desde que apresente ao respectivo Conselho Regional de Farmácia, 
título, diploma, ou certificado de conclusão de curso de especialização expedido por universidade ou entidade de acupuntura de 
reconhecida idoneidade científica. Área de Imunização Genética: projeto, pesquisa, execução, produção, controle de armazenamento e 
distribuição, controle de qualidade, emissão de laudos e pareceres técnicos, participação de comissões multidisciplinares para 
acompanhamento de eficácia e resultados. 8‐ Observações: Farmacêutico‐Bioquímico especialista em Análises Clínicas e Farmacêutico‐
Bioquímico especialista em Indústria Farmacêutica e Tecnologia de Alimentos. A Prefeitura possui três Farmacêuticos efetivos lotados na 
SESAU, sendo dois Farmacêutico‐Bioquímicos especialistas em Análises Clínicas e um Farmacêutico‐Bioquímico com especialização em 
Indústria Farmacêutica e Tecnologia de Alimentos.  8.1 – Farmacêutico‐Bioquímico especialista em Análises Clínicas: além das atribuições 
de Farmacêutico, poderá exercer a responsabilidade técnica e executar exames nas seguintes áreas: Laboratório de Análises Clínicas: todos 
os exames reclamados pela clínica médica; Citopatologia ou Citologia Clínica: competência para executar laudos citopatológicos em todo o 
corpo humano. Citologia Esfoliativa: oncótica e hormonal; Imunogenética e Histocompatibilidade: coleta, preparo de amostras, 
desenvolvimento de técnicas de imunogenética, pesquisa de antígenos de histocompatibilidade, a análise e interpretação, emissão e 
assinatura de laudos e de pareceres técnicos; Citoquímica, Imunocitoquímica, Histoquímica e Imunohistoquímica: preparo de amostras, 
desenvolvimento de técnicas pertinentes, incluindo a combinação com procedimentos moleculares como a hibridação “in situ”, 
determinação de receptores e marcadores, emissão e assinatura de laudos e pareceres técnicos; Citogenética: coleta, preparo de amostras, 
o desenvolvimento de técnicas de bandeamento, análise, interpretação, emissão e assinatura de laudos e de pareceres técnicos; Bancos de 
Sêmen: instruções para coleta de material, análise morfofuncional, bioquímica, imunológica, microbiológica e citológica do sêmen, realizar 
exames de Biologia Molecular para doenças infecto‐contagiosas no sêmen, pesquisa e análise cromossômica do sêmen, executar as 
técnicas de recuperação de espermatozóides móveis, realizar pesquisa e padronização de técnicas para análise e aprimoramento do 
sêmen, realizar as técnicas de criopreservação e descongelamento, realizar o controle de qualidade das análises e técnicas utilizadas, bem 
como o acondicionamento das amostras, assinar os resultados inerentes e todas as atividades desenvolvidas para conseqüente liberação 
de amostras. Bancos de Sangue de Cordão Umbelical e/ou Placenta: coleta de sangue do cordão umbelical e/ou placenta, após a remoção 
dos mesmos por profissionais habilitados, registro e identificação do material coletado, preparo do concentrado de células nucleadas, 
acondicionamento adequado e criopreservação, realizar procedimentos complementares incluindo cultura de células, realizar exames para 
avaliar a histocompatibilidade e outros necessários aos transplantes, liberar material para fins de transplante quando devidamente 
autorizado. Exames de DNA: em substâncias orgânicas, pêlos, anexos da pele e outros, da coleta, análise, a interpretação e emissão de 
laudos ou pareceres. Estabelecimentos Hemoterápicos: processamento, suas sorologias e exames pré‐transfusionais e capacitado 
legalmente para assumir chefias técnicas, assessoras e Direção de estabelecimentos hemoterápicos. Análises Toxicológicas: a coleta e a 
realização de análises utilizando metodologia específica para identificar e quantificar agentes tóxicos, poluentes, fármacos e drogas de 
abuso com finalidade de controles ocupacional, ambiental, alimentar, terapêutico, controle de doping, controle de farmacodependência, 
diagnóstico de intoxicação agudas, análises forenses e avaliação toxicológica. Ficam também sob sua responsabilidade técnica os 
laboratórios que realizem os exames previstos, bem como a emissão e assinatura de laudos, pareceres e consultoria técnica. 8.2 ‐ 
Farmacêutico‐Bioquímico especialista em Indústria Farmacêutica: além das atribuições de Farmacêutico, poderá exercer as atividades de 
direção, assessoramento e responsabilidade técnica nas seguintes áreas: Estabelecimentos industriais farmacêuticos e departamentos em 
que se fabriquem produtos cuja composição, fórmula e a posologia para uso humano não constam da Farmacopéia Brasileira; 
Estabelecimentos industriais farmacêuticos ou departamentos de controle de produtos farmacêuticos para uso humano que não constam 
da Farmacopéia Brasileira; Estabelecimentos industriais em que se fabriquem produtos farmacêuticos para uso veterinário; 
Estabelecimentos industriais em que se fabriquem insumos farmacêuticos para uso humano ou veterinário e insumos para produtos 
dietéticos e cosméticos com indicação terapêutica. 8.3 – Atribuições Comuns: Estabelecimentos Hemoterápicos: o Farmacêutico Industrial 
ou Bioquímico (habilitado em análises clínicas) é detentor de competência legal para assumir o assessoramento e executar atividades 
relacionadas ao processamento semi‐industrial e industrial de sangue, hemoderivados e correlatos, capacitado legalmente para assumir a 
chefia e a direção de estabelecimentos hemoterápicos. Órgãos, empresas, estabelecimentos, laboratórios ou setores em que se preparem 
ou fabriquem produtos biológicos, imunoterápicos, soros, vacinas, alérgenos, opoterápicos, para uso humano e veterinário, bem como 
derivados do sangue; Estabelecimentos industriais em que se fabriquem produtos destinados à higiene de ambiente, inseticidas, raticidas, 
antissépticos, desinfetantes e reagentes para fins analíticos; Estabelecimentos industriais ou instituições governamentais onde sejam 
produzidos radioisótopos ou radiofármacos para uso em diagnóstico e na terapêutica; Estabelecimentos industriais em que se fabriquem 
produtos cosméticos sem indicação terapêutica e produtos dietéticos e alimentares. 
 
SFO ‐ FONOAUDIÓLOGO 40H 
Descrição sintética: Compreende os cargos que se destinam a prestar assistência fonoaudiológica à população nas diversas unidades 
municipais de saúde, para restauração da capacidade de comunicação dos pacientes. 
Atribuições típicas: Avaliar as deficiências dos pacientes, realizando exames fonéticos, da linguagem, audiometria, além de outras técnicas 
próprias para estabelecer plano de tratamento ou terapêutico; Elaborar plano de tratamento dos pacientes, baseando‐se nos resultados da 
avaliação do fonoaudiólogo, nas peculiaridades de cada caso e se necessário, nas informações médicas; Desenvolver trabalho de prevenção 
no que se refere à área de comunicação escrita e oral, voz e audição; Desenvolver trabalhos de correção de distúrbios da palavra, voz, 
linguagem e audição, objetivando a reeducação neuromuscular e a reabilitação do paciente; Avaliar os pacientes no decorrer do 
tratamento, observando a evolução do processo e promovendo os ajustes necessários na terapia adotada; Promover a reintegração dos 
pacientes à família e a outros grupos sociais; Elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo 
observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; Participar 
da equipe de orientação e planejamento escolar, inserindo aspectos preventivos ligados à fonoaudiologia; Participar das atividades 
administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de atuação; Participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de 
pessoal técnico e auxiliar, realizando‐as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo 
dos recursos humanos em sua área de atuação; Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da Prefeitura e outras 
entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados, 
opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico‐científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e 
programas de trabalho afetos ao Município; Realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional. 
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SME ‐ MÉDICO 40H 
Descrição sintética: Compreende os cargos que se destinam a prestar assistência médica em postos de saúde e demais unidades 
assistenciais da Prefeitura, bem como elaborar, executar e avaliar planos, programas e subprogramas de saúde pública.  
Atribuições típicas: Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e realizar outras formas de tratamento para 
diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos da medicina preventiva ou terapêutica; Analisar e interpretar resultados de exames 
diversos, comparando‐os com os padrões normais, para confirmar ou informar o diagnóstico; Manter registro dos pacientes examinados, 
anotando a conclusão diagnóstica, o tratamento prescrito e a evolução da doença; Prestar atendimento em urgências clínicas; Encaminhar 
pacientes para atendimento especializado, quando for o caso; Assessorar a elaboração de campanhas educativas no campo da saúde 
pública e medicina preventiva; Participar do desenvolvimento e execução de planos de fiscalização sanitária; Proceder a perícias médico‐
administrativas, examinando os doentes, a fim de fornecer atestados e laudos previstos em normas e regulamentos; Participar de ações 
para atendimento médico de urgência, em situações de calamidade pública, quando convocado pela Prefeitura; Elaborar pareceres, 
informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para implantação, 
desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; Participar das atividades administrativas, de controle e de 
apoio referentes à sua área de atuação; Coordenar equipes técnicas de serviços já existentes ou a serem criadas, bem como equipes 
técnicas de plantão; Participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando‐as em serviço ou 
ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação; 
Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da Prefeitura e outras entidades públicas e particulares, realizando estudos, 
emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e 
discutindo trabalhos técnico‐científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao Município; Realizar 
outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional. 
 
SPS ‐ PSICÓLOGO 40H 
Descrição sintética: compreende os cargos que se destinam a aplicar conhecimentos no campo da Psicologia para o planejamento e 
execução de atividades nas áreas clínica, educacional e do trabalho. 
Atribuições típicas: a). Quando na área da Psicologia da Saúde: Estudar e avaliar indivíduos que apresentam distúrbios psíquicos ou 
problemas de comportamento social, elaborando e aplicando técnicas psicológicas apropriadas, para orientar‐se no diagnóstico e 
tratamento; Desenvolver trabalhos psicoterapêuticos, a fim de restabelecer os padrões normais de comportamento e relacionamento 
humano; Articular‐se com equipe multidisciplinar, para elaboração e execução de programas de assistência e apoio a grupos específicos de 
pessoas; Atender aos pacientes da rede municipal de saúde, avaliando‐os e empregando técnicas psicológicas adequadas, para tratamento 
terapêutico; Prestar assistência psicológica, individual ou em grupo, aos familiares dos pacientes, preparando‐os adequadamente para as 
situações resultantes de enfermidades, e de alterações comportamentais; Reunir informações a respeito de pacientes, levantando dados 
psicopatológicos, para fornecer aos médicos subsídios para diagnóstico e tratamento de enfermidades; b) Quando na área da Psicologia do 
Trabalho: Exercer atividades relacionadas com treinamento de pessoal da Prefeitura, participando da elaboração, do acompanhamento e 
da avaliação de programas; Participar do processo de seleção de pessoal, empregando métodos e técnicas da psicologia aplicada ao 
trabalho; Estudar e desenvolver critérios visando a realização de análise ocupacional, estabelecendo os requisitos mínimos de qualificação 
psicológica necessária ao desempenho das tarefas das diversas classes pertencentes ao Quadro de Pessoal da Prefeitura; Realizar pesquisas 
nas diversas unidades da Prefeitura, visando a identificação das fontes de dificuldades no ajustamento e demais problemas psicológicos 
existentes no trabalho, propondo medidas preventivas e corretivas julgadas convenientes; Estudar e propor soluções para a melhoria de 
condições ambientais, materiais e locais do trabalho; Apresentar, quando solicitado, princípios e métodos psicológicos que concorram para 
maior eficiência da aprendizagem no trabalho e controle do seu rendimento; Assistir ao servidor com problemas referentes à readaptação 
ou reabilitação profissional por diminuição da capacidade de trabalho, inclusive orientando‐o sobre suas relações empregatícias; Receber, 
orientar e desenvolver projetos de capacitação em serviço para os servidores recém‐ingressos na Prefeitura, acompanhando a sua 
integração à função que irá exercer e ao seu grupo de trabalho; Esclarecer e orientar os servidores municipais sobre legislação trabalhista, 
normas e decisões da administração da Prefeitura; c) Quando na área da Psicologia Educacional: Aplicar técnicas e princípios psicológicos 
apropriados ao desenvolvimento intelectual, social e emocional do indivíduo, empregando conhecimentos dos vários ramos da psicologia; 
Proceder ou providenciar a aplicação de técnicas psicológicas adequadas nos casos de dificuldade escolar, familiar ou de outra natureza, 
baseando‐se em conhecimentos sobre a psicologia da personalidade e no psicodiagnóstico; Efetuar, com os especialistas de educação, 
estudos voltados para os sistemas de motivação da aprendizagem, métodos de capacitação, ensino e avaliação, baseando‐se no 
conhecimento dos processos de aprendizagem, da natureza e causas das diferenças individuais, para auxiliar na elaboração de 
procedimentos educacionais diferenciados capazes de atender às necessidades individuais; Analisar as características de indivíduos supra e 
infradotados, utilizando métodos de observação e experiências, para recomendar programas especiais de ensino compostos de currículos e 
técnicas adequadas às diferentes qualidades de inteligência; Participar de programas de orientação profissional e vocacional, aplicando 
testes de sondagem de aptidões e outros meios, a fim de contribuir para a futura adequação do indivíduo ao trabalho e sua conseqüente 
auto‐realização; Identificar a existência de possíveis problemas na área da psicomotricidade e distúrbios sensoriais ou neuropsicológícos, 
aplicando e interpretando testes e outros reativos psicológicos, para aconselhar o tratamento adequado e a forma de resolver as 
dificuldades ou encaminhar o indivíduo para tratamento com outros especialistas; Prestar orientação psicológica aos professores da rede 
de ensino pública e das creches municipais, auxiliando na solução de problemas de ordem psicológica surgidos com alunos; d) atribuições 
comuns a todas as áreas: Elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e 
sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; Participar das atividades 
administrativas, de controle e apoio referentes à sua área de atuação; Participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de 
pessoal técnico e auxiliar, realizando‐as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo 
dos recursos humanos em sua área de atuação; Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da Prefeitura e outras 
entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas 
identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico‐científicos, para fins de formulação de diretrizes, 
planos e programas de trabalho afetos ao Município; Realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional. 
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ANEXO II ‐ PROGRAMAS DE PROVA 

 
A Comissão de Concurso Público da Prefeitura Municipal de São Sebastião não aprova a comercialização de apostilas preparatórias para 
o presente Concurso Público e não se responsabiliza pelo conteúdo de apostilas deste gênero que venha a ser comercializadas. A 
Comissão do Concurso Público da Prefeitura Municipal de São Sebastião não fornecerá e não recomendará a utilização de apostilas 
específicas. Os candidatos devem orientar seus estudos estritamente pelo Programa de Prova de seu cargo, ficando livres para a escolha 
de apostilas, livros e outros materiais desde que contenham os conteúdos apresentados no Programa de Prova de seu cargo, conforme 
segue: 

 
ASE ‐ SERVENTE 
 

Disciplina Quantidade de Questões 
Língua Portuguesa 15 

Matemática 15 
Raciocínio Lógico 10 

 
LÍNGUA PORTUGUESA: 
Todo Conteúdo Programático da 1ª e 2ª série do Ensino Fundamental, como por exemplo: GRAMÁTICA: Ortografia; Divisão Silábica; 
Fonemas e letras; Frases; Pontuação; Acentuação gráfica; Uso da crase; Coletivo; Ordem Alfabética; Artigo; sinônimos, homônimos e 
antônimos; Gênero, Número; Verbo; Substantivos, LINGUAGEM: Comparações; Criação de palavras; Uso do travessão; LEITURA E 
INTERPRETAÇÃO DE TEXTO. 
 
MATEMÁTICA: 
Todo Conteúdo Programático da 1ª e 2ª série do Ensino Fundamental, como por exemplo: Números em escrita por extenso; Valores em 
moeda; Numeração decimal; Números inteiros; Conjuntos; Números Naturais; Operações fundamentais como: Adição, Subtração, Divisão e 
Multiplicação; Antecessor e Sucessor; Medindo o tempo: horas, minutos e segundos; Problemas de Raciocínio Lógico. 
 
TESTE DE RACIOCÍNIO LÓGICO: 
Avaliação de sequência lógica e coordenação viso‐motora, orientação espacial e temporal, formação de conceitos, discriminação de 
elementos, reversibilidade, sequência lógica de números, letras, palavras e figuras. Problemas lógicos com dados, figuras e palitos. 
Compreensão do processo lógico que, a partir de um conjunto de hipóteses, conduz, de forma válida, a conclusões determinadas. Estrutura 
lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios; deduzir novas informações das relações fornecidas e 
avaliar as condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas relações. Compreensão e elaboração da lógica das situações por meio 
de: raciocínio verbal, raciocínio matemático, raciocínio quantitativo e raciocínio sequencial. 

 
 
FOB ‐ OFFICE BOY 
 

Disciplina Quantidade de Questões 
Língua Portuguesa 15 

Matemática 15 
Raciocínio Lógico 10 

 
LÍNGUA PORTUGUESA:  
Todo Conteúdo Programático do Ensino Fundamental, como por exemplo: GRAMÁTICA: Frases; Pontuação; Sinais de Pontuação; Relação 
entre palavras; Fonemas e letras; Substantivo; Adjetivo; Separação de sílabas; Artigo; Numeral; Encontros vocálicos; Encontros 
consonantais e dígrafo; Verbos; Tonicidade das palavras; Sílaba tônica; Sujeito e predicado; Verbos intransitivos e transitivos; Verbos 
transitivos diretos e indiretos; Uso da crase; Pronomes; Formas nominais; Locuções verbais; Adjuntos adnominais e adverbiais; Termos da 
oração; Classes de palavras: classificação morfológica; Concordância nominal; Regência verbal; Vozes verbais; Regência nominal; Aposto; 
Vocativo; LINGUAGEM: Comparações; Criação de palavras; Uso do travessão; Discurso direto e indireto; Imagens; Pessoa do discurso; 
Relações entre nome e personagem; História em quadrinhos; Relação entre idéias; Intensificações; Personificação; Oposição; Provérbios; 
Discurso direto; Onomatopéias; Oposições; Repetições; Relações; Expressões ao pé da letra; Palavras e ilustrações; Metáfora; Metáforas 
verbais e visuais; Associação de idéias. INTERPRETAÇÃO DE TEXTO. 
 
MATEMÁTICA:  
Todo Conteúdo Programático do Ensino Fundamental, como por exemplo: Conjuntos; números naturais; sistemas de numeração; 
operações no conjunto dos números naturais; múltiplos e divisores em N; radiciação; máximo divisor comum; mínimo divisor comum; 
conjunto de números fracionários; operações fundamentais com números fracionários; problemas com números fracionários; números 
decimais; introdução à geometria; medidas de comprimento, superfície, volume, capacidade e massa; conjunto de números inteiros 
relativos; operações no conjunto dos inteiros; conjunto dos números racionais; operações fundamentais com números racionais; 
problemas de raciocínio lógico. 
 
TESTE DE RACIOCÍNIO LÓGICO:  
Avaliação de sequência lógica e coordenação viso‐motora, orientação espacial e temporal, formação de conceitos, discriminação de 
elementos, reversibilidade, sequência lógica de números, letras, palavras e figuras. Problemas lógicos com dados, figuras e palitos. 
Compreensão do processo lógico que, a partir de um conjunto de hipóteses, conduz, de forma válida, a conclusões determinadas. Estrutura 
lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios; deduzir novas informações das relações fornecidas e 
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avaliar as condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas relações. Compreensão e elaboração da lógica das situações por meio 
de: raciocínio verbal, raciocínio matemático, raciocínio quantitativo e raciocínio sequencial. 
 
 
MAT ‐ AGENTE DE TRÁFEGO 
 

Disciplina Quantidade de Questões 

Língua Portuguesa 10 
Matemática 10 

Raciocínio Lógico 05 
Conhecimentos Gerais sobre o Município 05 

Conhecimentos sobre Estatuto dos Servidores 05 
Conhecimentos Específicos 05 

 
LÍNGUA PORTUGUESA: 
Conteúdos Programáticos do Ensino Médio, como por exemplo: FONÉTICA E FONOLOGIA: Conceitos básicos – Classificação dos fonemas – 
Sílabas – Encontros Vocálicos – Encontros Consonantais – Dígrafos – Vogais – Semivogais – Separação de sílabas. ORTOGRAFIA: Conceitos 
básicos – O Alfabeto – Orientações ortográficas – Uso do "Porquê" – Uso do hífen – Ortoépia. ACENTUAÇÃO: Conceitos básicos – 
Acentuação tônica – Acentuação gráfica – Os acentos – Aspectos genéricos das regras de acentuação – As regras básicas – As regras 
especiais – Hiatos – Ditongos – Formas verbais seguidas de pronomes – Acentos diferenciais. MORFOLOGIA: Estrutura e Formação das 
palavras – Conceitos básicos – Processos de formação das palavras – Derivação e Composição – Prefixos – Sufixos – Afixos – Radicais – 
Tipos de Composição – Estudo dos Verbos Regulares e Irregulares – Verbos auxiliares – Verbos defectivos – Classe de Palavras – Flexão 
nominal e verbal – Emprego de locuções – Substantivo – Artigo – Adjetivo – Numeral – Pronome – Locução verbal – Advérbio – Preposição 
– Conjunção – Interjeição – Vozes verbais. SINTAXE: Predicação verbal – Concordância nominal – Concordância verbal – Regência nominal – 
Regência verbal – Pontuação – Colocação dos pronomes – Orações Coordenadas e Subordinadas – Termos ligados ao verbo: Adjunto 
adverbial, Agente da Passiva, Objeto direto e indireto, Advérbio, Vozes Verbais – Termos Essenciais da Oração – Termos Integrantes da 
Oração – Termos Acessórios da Oração – Período – Sintaxe de Concordância – Sintaxe de Regência – Sintaxe de Colocação – Funções e 
Empregos das palavras “que” e “se” – Sinais de Pontuação. SEMÂNTICA: Sinônimos – Antônimos – Denotação e Conotação – Figuras de 
Linguagem: Eufemismo; Hipérbole; Ironia; Prosopopéia; Catacrese; Paradoxo – Figuras de Palavras: Comparação; Catacrese; Metonímia – 
Figuras de construção: Elipse; Hipérbato; Pleonasmo; Silepse – Figuras de pensamento: Antítese – Vícios de Linguagem. PROBLEMAS 
GERAIS DA LÍNGUA CULTA: O uso do hífen – O uso da Crase. ANÁLISE, COMPREENSÃO E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO: Tipos de Comunicação: 
Descrição – Narração – Dissertação – Tipos de Discurso – Coesão Textual. Conteúdos Programáticos do Ensino Médio. 

 
MATEMÁTICA: 
Conteúdos Programáticos do Ensino Médio, como por exemplo: Radicais: operações – simplificação, propriedade – racionalização de 
denominadores; Equação de 2º grau: resolução das equações completas, incompletas, problemas do 2º grau; Equação de 1º grau: 
resolução – problemas de 1º grau; Equações fracionárias; Relação e Função: domínio, contradomínio e imagem; Função do 1º grau – 
função constante; Razão e Proporção; Grandezas Proporcionais; Regra de três simples e composta; Porcentagem; Juros Simples e 
Composto; Conjunto de números reais; Fatoração de expressão algébrica; Expressão algébrica – operações; Expressões fracionárias – 
operações ‐ simplificação; Progressão Aritmética (PA) e Progressão Geométrica (PG); Sistemas Lineares; Números complexos; Função 
exponencial: equação e inequação exponencial; Função logarítmica; Análise combinatória; Probabilidade; Função do 2º grau; 
Trigonometria da 1ª volta: seno, co‐seno, tangente, relação fundamental; Geometria Analítica; Geometria Espacial; Geometria Plana; 
Operação com números inteiros e fracionários; Máximo Divisor Comum (MDC) e Mínimo Múltiplo Comum (MMC); Raiz quadrada; Sistema 
Monetário Nacional (Real); Sistema de medidas: comprimento, superfície, massa, capacidade, tempo e volume, área, m² e metro linear. 

 
TESTE DE RACIOCÍNIO LÓGICO: 
Avaliação de sequência lógica e coordenação viso‐motora, orientação espacial e temporal, formação de conceitos, discriminação de 
elementos, reversibilidade, sequência lógica de números, letras, palavras e figuras. Problemas lógicos com dados, figuras e palitos. 
Compreensão do processo lógico que, a partir de um conjunto de hipóteses, conduz, de forma válida, a conclusões determinadas. Estrutura 
lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios; deduzir novas informações das relações fornecidas e 
avaliar as condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas relações. Compreensão e elaboração da lógica das situações por meio 
de: raciocínio verbal, raciocínio matemático, raciocínio quantitativo e raciocínio sequencial. 

 
CONHECIMENTOS GERAIS SOBRE O MUNICÍPIO:  
Disponível no site www.saosebastiao.sp.gov.br 
 
CONHECIMENTOS SOBRE O ESTATUTO DOS SERVIDORES:  
Lei Complementar 146/2011; Disponível no site www.saosebastiao.sp.gov.br 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 
Conhecimentos básicos das sinalizações de trânsito, Código de Transito Brasileiro Lei 9.503 de 23 de Setembro de 1997, direção defensiva – 
trânsito seguro é um direito de todos, noções de primeiros socorros em trânsito, regras e normas de condução de veículos, cuidados e 
manutenção dos veículos de transporte. 
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MAP ‐ AGENTE FISCAL DE POSTURAS MUNICIPAIS 
 

Disciplina Quantidade de Questões 

Língua Portuguesa 10 
Matemática 10 

Raciocínio Lógico 05 
Conhecimentos Gerais sobre o Município 05 

Conhecimentos sobre Estatuto dos Servidores 05 
Conhecimentos Específicos 05 

 
LÍNGUA PORTUGUESA: 
Conteúdos Programáticos do Ensino Médio, como por exemplo: FONÉTICA E FONOLOGIA: Conceitos básicos – Classificação dos fonemas – 
Sílabas – Encontros Vocálicos – Encontros Consonantais – Dígrafos – Vogais – Semivogais – Separação de sílabas. ORTOGRAFIA: Conceitos 
básicos – O Alfabeto – Orientações ortográficas – Uso do "Porquê" – Uso do hífen – Ortoépia. ACENTUAÇÃO: Conceitos básicos – 
Acentuação tônica – Acentuação gráfica – Os acentos – Aspectos genéricos das regras de acentuação – As regras básicas – As regras 
especiais – Hiatos – Ditongos – Formas verbais seguidas de pronomes – Acentos diferenciais. MORFOLOGIA: Estrutura e Formação das 
palavras – Conceitos básicos – Processos de formação das palavras – Derivação e Composição – Prefixos – Sufixos – Afixos – Radicais – 
Tipos de Composição – Estudo dos Verbos Regulares e Irregulares – Verbos auxiliares – Verbos defectivos – Classe de Palavras – Flexão 
nominal e verbal – Emprego de locuções – Substantivo – Artigo – Adjetivo – Numeral – Pronome – Locução verbal – Advérbio – Preposição 
– Conjunção – Interjeição – Vozes verbais. SINTAXE: Predicação verbal – Concordância nominal – Concordância verbal – Regência nominal – 
Regência verbal – Pontuação – Colocação dos pronomes – Orações Coordenadas e Subordinadas – Termos ligados ao verbo: Adjunto 
adverbial, Agente da Passiva, Objeto direto e indireto, Advérbio, Vozes Verbais – Termos Essenciais da Oração – Termos Integrantes da 
Oração – Termos Acessórios da Oração – Período – Sintaxe de Concordância – Sintaxe de Regência – Sintaxe de Colocação – Funções e 
Empregos das palavras “que” e “se” – Sinais de Pontuação. SEMÂNTICA: Sinônimos – Antônimos – Denotação e Conotação – Figuras de 
Linguagem: Eufemismo; Hipérbole; Ironia; Prosopopéia; Catacrese; Paradoxo – Figuras de Palavras: Comparação; Catacrese; Metonímia – 
Figuras de construção: Elipse; Hipérbato; Pleonasmo; Silepse – Figuras de pensamento: Antítese – Vícios de Linguagem. PROBLEMAS 
GERAIS DA LÍNGUA CULTA: O uso do hífen – O uso da Crase. ANÁLISE, COMPREENSÃO E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO: Tipos de Comunicação: 
Descrição – Narração – Dissertação – Tipos de Discurso – Coesão Textual. Conteúdos Programáticos do Ensino Médio. 

 
MATEMÁTICA: 
Conteúdos Programáticos do Ensino Médio, como por exemplo: Radicais: operações – simplificação, propriedade – racionalização de 
denominadores; Equação de 2º grau: resolução das equações completas, incompletas, problemas do 2º grau; Equação de 1º grau: 
resolução – problemas de 1º grau; Equações fracionárias; Relação e Função: domínio, contradomínio e imagem; Função do 1º grau – 
função constante; Razão e Proporção; Grandezas Proporcionais; Regra de três simples e composta; Porcentagem; Juros Simples e 
Composto; Conjunto de números reais; Fatoração de expressão algébrica; Expressão algébrica – operações; Expressões fracionárias – 
operações ‐ simplificação; Progressão Aritmética (PA) e Progressão Geométrica (PG); Sistemas Lineares; Números complexos; Função 
exponencial: equação e inequação exponencial; Função logarítmica; Análise combinatória; Probabilidade; Função do 2º grau; 
Trigonometria da 1ª volta: seno, co‐seno, tangente, relação fundamental; Geometria Analítica; Geometria Espacial; Geometria Plana; 
Operação com números inteiros e fracionários; Máximo Divisor Comum (MDC) e Mínimo Múltiplo Comum (MMC); Raiz quadrada; Sistema 
Monetário Nacional (Real); Sistema de medidas: comprimento, superfície, massa, capacidade, tempo e volume, área, m² e metro linear. 

 
TESTE DE RACIOCÍNIO LÓGICO: 
Avaliação de sequência lógica e coordenação viso‐motora, orientação espacial e temporal, formação de conceitos, discriminação de 
elementos, reversibilidade, sequência lógica de números, letras, palavras e figuras. Problemas lógicos com dados, figuras e palitos. 
Compreensão do processo lógico que, a partir de um conjunto de hipóteses, conduz, de forma válida, a conclusões determinadas. Estrutura 
lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios; deduzir novas informações das relações fornecidas e 
avaliar as condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas relações. Compreensão e elaboração da lógica das situações por meio 
de: raciocínio verbal, raciocínio matemático, raciocínio quantitativo e raciocínio sequencial. 

 
CONHECIMENTOS GERAIS SOBRE O MUNICÍPIO:  
Disponível no site www.saosebastiao.sp.gov.br 
 
CONHECIMENTOS SOBRE O ESTATUTO DOS SERVIDORES:  
Lei Complementar 146/2011; Disponível no site www.saosebastiao.sp.gov.br 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 
Lei nº 1.680/2004; 
Lei nº 1732/2004; 
Lei 151/1975 ‐ Artigos 98 a 99, 132 a 148 e 225 a 227; 
Disponíveis no site www.saosebastiao.sp.gov.br 
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MAA ‐ ASSISTENTE DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 
MCA ‐ CADASTRADOR 
MTE ‐ TELEFONISTA 
 

Disciplina Quantidade de Questões 

Língua Portuguesa 10 
Matemática 10 

Raciocínio Lógico 10 

Conhecimentos Gerais sobre o Município 05 
Conhecimentos sobre Estatuto dos Servidores 05 

 
LÍNGUA PORTUGUESA: 
Conteúdos Programáticos do Ensino Médio, como por exemplo: FONÉTICA E FONOLOGIA: Conceitos básicos – Classificação dos fonemas – 
Sílabas – Encontros Vocálicos – Encontros Consonantais – Dígrafos – Vogais – Semivogais – Separação de sílabas. ORTOGRAFIA: Conceitos 
básicos – O Alfabeto – Orientações ortográficas – Uso do "Porquê" – Uso do hífen – Ortoépia. ACENTUAÇÃO: Conceitos básicos – 
Acentuação tônica – Acentuação gráfica – Os acentos – Aspectos genéricos das regras de acentuação – As regras básicas – As regras 
especiais – Hiatos – Ditongos – Formas verbais seguidas de pronomes – Acentos diferenciais. MORFOLOGIA: Estrutura e Formação das 
palavras – Conceitos básicos – Processos de formação das palavras – Derivação e Composição – Prefixos – Sufixos – Afixos – Radicais – 
Tipos de Composição – Estudo dos Verbos Regulares e Irregulares – Verbos auxiliares – Verbos defectivos – Classe de Palavras – Flexão 
nominal e verbal – Emprego de locuções – Substantivo – Artigo – Adjetivo – Numeral – Pronome – Locução verbal – Advérbio – Preposição 
– Conjunção – Interjeição – Vozes verbais. SINTAXE: Predicação verbal – Concordância nominal – Concordância verbal – Regência nominal – 
Regência verbal – Pontuação – Colocação dos pronomes – Orações Coordenadas e Subordinadas – Termos ligados ao verbo: Adjunto 
adverbial, Agente da Passiva, Objeto direto e indireto, Advérbio, Vozes Verbais – Termos Essenciais da Oração – Termos Integrantes da 
Oração – Termos Acessórios da Oração – Período – Sintaxe de Concordância – Sintaxe de Regência – Sintaxe de Colocação – Funções e 
Empregos das palavras “que” e “se” – Sinais de Pontuação. SEMÂNTICA: Sinônimos – Antônimos – Denotação e Conotação – Figuras de 
Linguagem: Eufemismo; Hipérbole; Ironia; Prosopopéia; Catacrese; Paradoxo – Figuras de Palavras: Comparação; Catacrese; Metonímia – 
Figuras de construção: Elipse; Hipérbato; Pleonasmo; Silepse – Figuras de pensamento: Antítese – Vícios de Linguagem. PROBLEMAS 
GERAIS DA LÍNGUA CULTA: O uso do hífen – O uso da Crase. ANÁLISE, COMPREENSÃO E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO: Tipos de Comunicação: 
Descrição – Narração – Dissertação – Tipos de Discurso – Coesão Textual. Conteúdos Programáticos do Ensino Médio. 

 
MATEMÁTICA: 
Conteúdos Programáticos do Ensino Médio, como por exemplo: Radicais: operações – simplificação, propriedade – racionalização de 
denominadores; Equação de 2º grau: resolução das equações completas, incompletas, problemas do 2º grau; Equação de 1º grau: 
resolução – problemas de 1º grau; Equações fracionárias; Relação e Função: domínio, contradomínio e imagem; Função do 1º grau – 
função constante; Razão e Proporção; Grandezas Proporcionais; Regra de três simples e composta; Porcentagem; Juros Simples e 
Composto; Conjunto de números reais; Fatoração de expressão algébrica; Expressão algébrica – operações; Expressões fracionárias – 
operações ‐ simplificação; Progressão Aritmética (PA) e Progressão Geométrica (PG); Sistemas Lineares; Números complexos; Função 
exponencial: equação e inequação exponencial; Função logarítmica; Análise combinatória; Probabilidade; Função do 2º grau; 
Trigonometria da 1ª volta: seno, co‐seno, tangente, relação fundamental; Geometria Analítica; Geometria Espacial; Geometria Plana; 
Operação com números inteiros e fracionários; Máximo Divisor Comum (MDC) e Mínimo Múltiplo Comum (MMC); Raiz quadrada; Sistema 
Monetário Nacional (Real); Sistema de medidas: comprimento, superfície, massa, capacidade, tempo e volume, área, m² e metro linear. 

 
TESTE DE RACIOCÍNIO LÓGICO: 
Avaliação de sequência lógica e coordenação viso‐motora, orientação espacial e temporal, formação de conceitos, discriminação de 
elementos, reversibilidade, sequência lógica de números, letras, palavras e figuras. Problemas lógicos com dados, figuras e palitos. 
Compreensão do processo lógico que, a partir de um conjunto de hipóteses, conduz, de forma válida, a conclusões determinadas. Estrutura 
lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios; deduzir novas informações das relações fornecidas e 
avaliar as condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas relações. Compreensão e elaboração da lógica das situações por meio 
de: raciocínio verbal, raciocínio matemático, raciocínio quantitativo e raciocínio sequencial. 

 
CONHECIMENTOS GERAIS SOBRE O MUNICÍPIO:  
Disponível no site www.saosebastiao.sp.gov.br 
 
CONHECIMENTOS SOBRE O ESTATUTO DOS SERVIDORES:  
Lei Complementar 146/2011; Disponível no site www.saosebastiao.sp.gov.br 
 
 
MAD ‐ AUXILIAR DE CIRURGIÃO DENTISTA 
TOM ‐ AGENTE FISCAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE 
TDO ‐ DESENHISTA ORÇAMENTISTA 
TTA ‐ TÉCNICO EM AGRIMENSURA 
TTS ‐ TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 
 

Disciplina Quantidade de Questões 

Língua Portuguesa 10 
Matemática 05 
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Disciplina Quantidade de Questões 

Raciocínio Lógico 05 
Conhecimentos Gerais sobre o Município 05 

Conhecimentos sobre Estatuto dos Servidores 05 
Conhecimentos Específicos 10 

 
LÍNGUA PORTUGUESA: 
Conteúdos Programáticos do Ensino Médio, como por exemplo: FONÉTICA E FONOLOGIA: Conceitos básicos – Classificação dos fonemas – 
Sílabas – Encontros Vocálicos – Encontros Consonantais – Dígrafos – Vogais – Semivogais – Separação de sílabas. ORTOGRAFIA: Conceitos 
básicos – O Alfabeto – Orientações ortográficas – Uso do "Porquê" – Uso do hífen – Ortoépia. ACENTUAÇÃO: Conceitos básicos – 
Acentuação tônica – Acentuação gráfica – Os acentos – Aspectos genéricos das regras de acentuação – As regras básicas – As regras 
especiais – Hiatos – Ditongos – Formas verbais seguidas de pronomes – Acentos diferenciais. MORFOLOGIA: Estrutura e Formação das 
palavras – Conceitos básicos – Processos de formação das palavras – Derivação e Composição – Prefixos – Sufixos – Afixos – Radicais – 
Tipos de Composição – Estudo dos Verbos Regulares e Irregulares – Verbos auxiliares – Verbos defectivos – Classe de Palavras – Flexão 
nominal e verbal – Emprego de locuções – Substantivo – Artigo – Adjetivo – Numeral – Pronome – Locução verbal – Advérbio – Preposição 
– Conjunção – Interjeição – Vozes verbais. SINTAXE: Predicação verbal – Concordância nominal – Concordância verbal – Regência nominal – 
Regência verbal – Pontuação – Colocação dos pronomes – Orações Coordenadas e Subordinadas – Termos ligados ao verbo: Adjunto 
adverbial, Agente da Passiva, Objeto direto e indireto, Advérbio, Vozes Verbais – Termos Essenciais da Oração – Termos Integrantes da 
Oração – Termos Acessórios da Oração – Período – Sintaxe de Concordância – Sintaxe de Regência – Sintaxe de Colocação – Funções e 
Empregos das palavras “que” e “se” – Sinais de Pontuação. SEMÂNTICA: Sinônimos – Antônimos – Denotação e Conotação – Figuras de 
Linguagem: Eufemismo; Hipérbole; Ironia; Prosopopéia; Catacrese; Paradoxo – Figuras de Palavras: Comparação; Catacrese; Metonímia – 
Figuras de construção: Elipse; Hipérbato; Pleonasmo; Silepse – Figuras de pensamento: Antítese – Vícios de Linguagem. PROBLEMAS 
GERAIS DA LÍNGUA CULTA: O uso do hífen – O uso da Crase. ANÁLISE, COMPREENSÃO E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO: Tipos de Comunicação: 
Descrição – Narração – Dissertação – Tipos de Discurso – Coesão Textual. Conteúdos Programáticos do Ensino Médio. 

 
MATEMÁTICA: 
Conteúdos Programáticos do Ensino Médio, como por exemplo: Radicais: operações – simplificação, propriedade – racionalização de 
denominadores; Equação de 2º grau: resolução das equações completas, incompletas, problemas do 2º grau; Equação de 1º grau: 
resolução – problemas de 1º grau; Equações fracionárias; Relação e Função: domínio, contradomínio e imagem; Função do 1º grau – 
função constante; Razão e Proporção; Grandezas Proporcionais; Regra de três simples e composta; Porcentagem; Juros Simples e 
Composto; Conjunto de números reais; Fatoração de expressão algébrica; Expressão algébrica – operações; Expressões fracionárias – 
operações ‐ simplificação; Progressão Aritmética (PA) e Progressão Geométrica (PG); Sistemas Lineares; Números complexos; Função 
exponencial: equação e inequação exponencial; Função logarítmica; Análise combinatória; Probabilidade; Função do 2º grau; 
Trigonometria da 1ª volta: seno, co‐seno, tangente, relação fundamental; Geometria Analítica; Geometria Espacial; Geometria Plana; 
Operação com números inteiros e fracionários; Máximo Divisor Comum (MDC) e Mínimo Múltiplo Comum (MMC); Raiz quadrada; Sistema 
Monetário Nacional (Real); Sistema de medidas: comprimento, superfície, massa, capacidade, tempo e volume, área, m² e metro linear. 

 
TESTE DE RACIOCÍNIO LÓGICO: 
Avaliação de sequência lógica e coordenação viso‐motora, orientação espacial e temporal, formação de conceitos, discriminação de 
elementos, reversibilidade, sequência lógica de números, letras, palavras e figuras. Problemas lógicos com dados, figuras e palitos. 
Compreensão do processo lógico que, a partir de um conjunto de hipóteses, conduz, de forma válida, a conclusões determinadas. Estrutura 
lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios; deduzir novas informações das relações fornecidas e 
avaliar as condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas relações. Compreensão e elaboração da lógica das situações por meio 
de: raciocínio verbal, raciocínio matemático, raciocínio quantitativo e raciocínio sequencial. 

 
CONHECIMENTOS GERAIS SOBRE O MUNICÍPIO:  
Disponível no site www.saosebastiao.sp.gov.br 
 
CONHECIMENTOS SOBRE O ESTATUTO DOS SERVIDORES:  
Lei Complementar 146/2011; Disponível no site www.saosebastiao.sp.gov.br 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE MAD ‐ AUXILIAR DE CIRURGIÃO DENTISTA: 
Noções gerais sobre atendimento ao público, Agendamento dos pacientes; Arrumação, organização e conservação do consultório dentário; 
Uso, manutenção e conservação dos equipamentos; Técnicas de isolamento do campo operatório; Ficha odontológica: importância, 
preenchimento e arquivamento; Preparar o paciente para o atendimento; Conhecimento de instrumentos odontológicos: função, 
especificação e denominação; Trabalho em equipe: técnica a quatro mãos, relacionamento com o Cirurgião – Dentista e outros 
profissionais; Relacionamento com os pacientes; Importância da filosofia preventiva no atendimento odontológico; Orientação ao 
pacientes sobre o funcionamento dos serviços e sobre higiene bucal. Revelar e montar raio X intra‐orais; Instrumentar o cirurgião dentista 
e o técnico em higiene dental junto à cadeira operatória; Manipular materiais de uso odontológico. Selecionar moldeiras. Proceder à 
conservação e manutenção do equipamento odontológico. Tipos de esterilização ‐ antissepsia ‐ desinfecção; Assepsia instrumental. Fazer 
balanço de entrada e saída de materiais. Fazer controle de saída de dejetos. Seguir normas de biossegurança. Higiene e limpeza. 
Manutenção do Equipamento Odontológico; Riscos ocupacionais e sua prevenção; Ética profissional; Conhecimentos básicos no Programa 
de Saúde da Família; Conteúdo Programático do Curso de ACD (Currículo Básico). 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE TOM ‐ AGENTE FISCAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE: 
Conhecimentos Gerais de Gestão Ambiental e desenvolvimento sustentável. Proteção, conservação e melhoria do Meio Ambiente. 
Antecedentes histórico da política ambiental no Brasil. Organização político‐institucional do meio ambiente no Brasil; a política ambiental 
nos três níveis de governo (federal, estadual e municipal); os instrumentos de política ambiental. Políticas setoriais e meio ambiente; 
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política agrícola; política industrial; política urbana. Instrumentos de Gestão Ambiental: Os instrumentos na legislação brasileira. 
Licenciamento Ambiental; estudo de impacto ambiental ‐ EIA e relatório de impacto ambiental ‐ RIMA. Auditoria Ambiental; Plano Diretor 
e Zoneamento. Sistemas de Gerenciamento de Recursos Hídricos: o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Técnicas de 
identificação e valorização de impactos. Leis de crimes ambientais; aplicação das penas; da ação e do processo penal; dos crimes contra o 
meio ambiente; da poluição e outros crimes ambientais; dos crimes contra o ordenamento urbano e o patrimônio cultural; da infração 
administrativa. Elaboração, avaliação e seleção de Projetos. Noções Gerais de Economia Ambiental; manejo florestal sustentável; 
zoneamento ecológico‐econômico; proteção da biodiversidade; silvicultura. Projetos de florestamento e reflorestamento; prevenção e 
combate a incêndios florestais; produção de mudas e sementes de espécies florestais. Avaliação de impactos ambientais. Planejamento de 
parques e reservas. Proteção do espaço territorial; Trânsito e transporte. Planejamento, Zoneamento, Publicidade, Tombamento, 
Licenciamento Ambiental, Audiência pública, Auditoria Ambiental, Transporte de Resíduos Perigosos, Coleta de Resíduos Sólidos, Áreas de 
uso especial. Responsabilidade pelo dano ambiental. Educação Ambiental, politicas e projetos em educação ambiental. Estudos de 
Terrenos; Topografia; Planimetria e Altimetria; Mecânica dos Solos: Origem e formação do solo. Propriedade das partículas; índices físicos; 
granulometria; consistência do solo; obras de terra. Fundação Direta e Indireta. Técnicas de Construção: identificação dos Lotes; PA e PAL. 
Projetos necessários para a execução de obras; serviços preliminares; Preparo do Terreno; escoramentos e escavações; Resistência dos 
Materiais; Cálculos, representação e dimensionamento de elementos da composição arquitetônica; Esquadrias; Telhados e Circulação 
vertical; Cálculo de áreas e volumes. Esgotos: Noções e normas; esgoto primário; esgoto secundário. Ventilação. Representação e 
dimensionamento de projetos de arquitetura; planta baixa; planta de locação; planta de cobertura; planta de situação; Cortes e fachadas; 
desenho topográfico. Lei 225/1978 ‐ Estabelece normas para o Uso e Ocupação do Solo da Costa Norte; Lei 561/1987 ‐ Estabelece normas 
para uso do Solo da Costa Sul; Lei 848/1992 ‐ Dispõe sobre a Política Ambiental do Município de São Sebastião: Disponível no site 
www.saosebastiao.sp.gov.br, Downloads. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE TDO ‐ DESENHISTA ORÇAMENTISTA: 
Características e utilização do Desenho Técnico. Normas para Desenho Técnico: Margens; Legenda; Escrita; Dobra do Papel; Traços; Escala; 
Cotas. Figuras Geométricas: Ponto; Reta; Segmento e Reta; Arcos; Circunferência; Poligonos. Símbolos Geométricos: 
Raio/Diâmetro/reta/Ponto/Mediatriz/Bissetriz/Ângulo/Perpendicular/Paralela. Perspectiva: Isométrica; Isométrica simplificada. Vistas 
Ortogonais: Representação; Representação nos Diedros. Cortes: Corte Simples; Corte Composto; Meio‐Corte; Corte Parcial. Desenho 
técnico civil. Projeto de arquitetura, métodos e técnicas de desenho e projeto de arquitetura (Leitura e interpretação de desenho, 
utilização de materiais, Projeção ortogonal, Plantas, Cortes, Fachadas, Escalas, Implantação). Projeto de criação, Desenho de interiores, 
Perspectivas, Lay‐out Estudos de revestimentos e fachadas, métodos e técnicas de desenho de projetos complementares, Instalações 
elétricas e hidrossanitárias, Telefonia, Prevenção contra incêndio, Coberturas, fechamentos e revestimentos. Métodos e técnicas de 
desenho de coberturas metálicas e de madeira, Esquadrias, Pisos e revestimentos. Legislação sobre normas técnicas, Normas ABNT; 
Legislação urbanística, dimensionamento e programação dos equipamentos públicos e comunitários. Calculo de área e volume de 
construções. Topografia. Curva de nível. Terraplenagem de vias, plataformas, cálculo de corte e aterro. Curva de concordância vertical, 
horizontal. Elementos de arcos e curvas. Cálculos de ângulos. Trigonometria elementar. Coordenadas planas retangulares: interpretação e 
utilização da carta topográfica: altimetria (representação por pontos cotados e curvas de nível; equidistância gráfica e equidistância 
natural). Identificação de formas características e relevo do terreno; declives e inclinações do terreno; Perfis transversais e longitudinais do 
terreno a partir de informação recolhida na carta topográfica; cálculo de volumes de terra a movimentar em escavações e aterros. 
Introdução dos conceitos teóricos para a elaboração de uma carta de representação do terreno por pontos cotados e curvas de nível. 
Elaboração da carta de representação do terreno a partir do cálculo de coordenadas planas retangulares. Conceitos e funções dos 
principais softwares básicos e aplicativos. Utilização, instalação e configuração de sistemas operacionais e aplicativos: Windows 
(XP/Vista,7) e Linux, pacote Microsoft Office e BrOffice. Noções de desenho em meio eletrônico (AUTOCAD); manuseio de arquivos; 
impressões e plotagens. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE TTA ‐ TÉCNICO EM AGRIMENSURA: 
Levantamentos topográficos: PLANIMÉTRICOS: medição direta de distâncias ‐ goniometria ‐ determinação magnética e cartas isogônicas‐
medição indireta de distâncias ‐ métodos de levantamentos planimétricos ‐ cálculos de área ‐ dados omitidos. Noções de ângulos azimutais 
e de declinação magnética, de rumos, métodos, noções de coordenadas cartesianas e arbitrárias, cálculos de poligonais através de ângulos 
internos, rumos ou azimutes, processo aos ângulos internos ou externos de uma poligonal em azimute ou rumos. Medidas de ângulos e 
distâncias entre pontos inacessíveis, fechamento de poligonal: cálculo de áreas e erro de fechamento angular, noções de cadastro: 
amarrações quanto às medidas, quanto aos ângulos e quanto aos ângulos e medidas (irradiação). Locação de curvas: métodos e aplicações. 
ALTIMÉTRICOS: generalidades ‐ métodos gerais de nivelamentos ‐ nivelamento e contranivelamento ‐ precisão de nivelamentos ‐ perfil 
longitudinal. Métodos: geométrico, trigonométrico e taqueométrico. PLANIALTIMÉTRICOS: curvas de nível ‐ curvas em desnível ‐ método 
de obtenção: irradiação taqueométrica, seções transversais e aerofotogrametria ‐ métodos de levantamento planialtimétrico. 
Interpretação de desenhos e plantas. TOPOGRAFIA: aparelhos e instrumentos topográficos: especificação e manuseio. SIG. GPS. 
Aerofotogrametria. Cálculo de áreas e volume e de coordenadas. Tipos de carta topográfica, noções em: operação em topografia, geodésia 
e batimetria, cálculos, pontos topográficos e geodésicos. Elaboração de documentos cartográficos, estabelecendo semiologia e articulação 
de cartas. Levantamentos cadastrais urbanos e rurais, por meio de imagens terrestres, aéreas e orbitais. UNIDADES DE MEDIDA: 
comprimento, superfície e medidas angulares (cálculos e operações com graus e grados). Noções de geometria analítica, trigonometria e 
noções de escala. FOTOGRAMETRIA: noções de estereoscopia, montagem de mosaico. Conhecimentos de informática, geoprocessamento 
e sensoriamento remoto à sua área de atuação. Todo conteúdo programático do Curso de Técnico em Agrimensura. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE TTS ‐ TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO: 
Introdução à segurança e saúde do trabalhador: conceituação, riscos físicos, químicos, biológicos, mecânicos, ergonômicos e de acidentes 
no trabalho. Medidas de controle e eliminação de riscos ambientais e de meio ambiente de trabalho.  Conceito legal e prevencionista de 
acidente de trabalho. Conceito de Relação de Trabalho e Relação de Emprego. Responsabilidade em matéria de riscos e prevenção de 
acidentes do trabalho. Eliminação e controle de riscos ambientais e ergonômicos. Antecipação, avaliação, controle e monitoramento de 
riscos e condições ambientais de trabalho. Procedimentos de segurança, saúde e higiene do trabalho. Programas de prevenção de 
acidentes e de gestão de riscos no trabalho. Normas Regulamentadoras de segurança, higiene e saúde no trabalho. Freqüência e gravidade 
de acidentes do trabalho. Investigação e Análise de Acidentes de Trabalho ‐ Métodos Prevencionistas. Mapa de Risco. Inspeção de 
segurança. Proteção contra incêndios, saídas de emergências e outras atividades relacionadas ao combate ao fogo. Primeiros socorros. 
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Equipamento de proteção individual.  Legislação trabalhista ‐ Contrato de trabalho: conceito, elementos, requisitos, características, 
alteração, interrupção, suspensão. Duração do trabalho. Jornada noturna. Todo Conteúdo programático do Curso de Técnico em Segurança 
do Trabalho. (Currículo Básico). 
 
SAS ‐ ASSISTENTE SOCIAL 40H 
 

Disciplina Quantidade de Questões 

Conhecimentos Gerais sobre o Município 05 
Conhecimentos sobre Estatuto dos Servidores 05 

Conhecimentos Específicos 30 
 
CONHECIMENTOS GERAIS SOBRE O MUNICÍPIO:  
Disponível no site www.saosebastiao.sp.gov.br 
 
CONHECIMENTOS SOBRE O ESTATUTO DOS SERVIDORES:  
Lei Complementar 146/2011; Disponível no site www.saosebastiao.sp.gov.br 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 
Serviço Social: Conhecimentos Gerais da Profissão; História do Serviço Social; Serviço Social e Formação Profissional; Metodologia do 
Serviço Social; Serviço Social e Ética; Serviço Social e assistência; Serviço Social e recursos humanos; Serviço Social e saúde; Serviço Social e 
Seguridade Social: saúde, previdência social, assistência social, organização dos serviços de saúde. Assistência Social e Política Social: 
organização e gestão das políticas sociais. Serviço Social e Reforma Sanitária: processo histórico, movimento sanitário, serviço social na 
área da saúde. Serviço Social e Ética. A Prática Institucional do Serviço Social/Análise Institucional; A Dimensão Política da Prática 
Profissional; Questões Sociais Decorrentes da Realidade Família, Criança, Adolescente, Idoso, Deficiente, Educação, Saúde e Previdência do 
Trabalho; Encaminhamento das questões sociais: desigualdade, exclusão, violência doméstica. Assessoria em planejamento, pesquisa, 
supervisão e administração em serviço social; Atuação do Serviço Social na Administração de Políticas Sociais; Planejamento: Serviço Social 
e Interdisciplinaridade; Elaboração de Programas e Projetos. Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n.º 8.069/90); LOAS ‐ Lei Orgânica 
da Assistência Social (Lei n.º 8.742/93); Lei n.º 8.8842/94 (Fixa a Política Nacional do Idoso); Sistema Único de Saúde – SUS (princípios e 
diretrizes). Pesquisa em Serviço Social; Atuação do Serviço Social na Administração de Políticas Sociais; Planejamento: Serviço Social e 
Interdisciplinaridade; Programa Social SUAS – Sistema Único da Assistência Social; ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente; Todo 
Conteúdo Programático do Curso de Graduação em Assistência Social. 
 
 
SDE – DENTISTA 40H 
 

Disciplina Quantidade de Questões 

Conhecimentos Gerais sobre o Município 05 
Conhecimentos sobre Estatuto dos Servidores 05 

Conhecimentos Específicos 30 
 
CONHECIMENTOS GERAIS SOBRE O MUNICÍPIO:  
Disponível no site www.saosebastiao.sp.gov.br 
 
CONHECIMENTOS SOBRE O ESTATUTO DOS SERVIDORES:  
Lei Complementar 146/2011; Disponível no site www.saosebastiao.sp.gov.br 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 
Conhecimentos Básicos em Saúde Pública. Odontopediatria: Análise da dentição decídua características; Análise da dentição mista, 
características, seqüência de erupção. Radiologia em Odontopediatria: Proteção contra radiação; Requisitos para tomadas radiológicas. 
Anestesia em Odontopediatria: Aspectos psicológicos e anatomofisiológico, técnicas de anestesia. Preparos cavitórios em dentes decíduos: 
Aplicação dos materiais forradores e restauradores; Terapia pulpar em odontopediatria; Traumatismos em dentes anteriores; Cirurgia em 
odontopediatria; Flúor, escovação. Tratamento endodontico em dentes decíduos: Capeamento pulpar; Pulpotomia e aplicação de 
formocresol; Tratamento de dentes decíduos com polpa mortificada; Pulpectomia em doentes decíduos anteriores. Levantamento 
Epidemiológico: Variedades de índices sobre doenças periodentais em termos de levantamento epidemiológicos; Cárie dental; Etiologia e 
fatores relacionados; Prevenção da cárie. Outros métodos de prevenção da Aids e de doenças virais de transmissão ocupacional na prática 
odontológica: Controle de infecção na prática odontologia; Doenças periodontal: medidas preventivas; Câncer Bucal: causas e prevalência, 
detectação prévia e medidas preventivas. Anatomia Dentária. Dentística Operatória / Reparadora: Princípios gerais, técnicas restauradoras 
e materiais dentários. Cariologia: Diagnóstico, patologia e desenvolvimento da cárie, métodos de prevenção. Epidemiologia: conceitos, 
aspectos biológicos e sociais, investigação epidemiológica, índices epidemiológicos. Promoção de saúde bucal: Métodos e técnicas, flúor. 
Estomatologia: Diagnóstico bucal, tratamento das manifestações na cavidade bucal, lesões da cavidade bucal. Emergências médicas em 
Odontologia. Radiologia: Técnicas (intra e extra‐oral), equipamentos e interpretações radiográficas, efeitos biológicos dos raios X, soluções 
químicas. Terapêutica Medicamentosa. Odontologia Legal. Anestesiologia: Técnicas, soluções anestésicas, prevenção e tratamento de 
acidentes anestésicos. Semiologia: Fichas clínicas, métodos e técnicas de exame. Cirurgia: Procedimentos cirúrgicos de pequeno e médio 
porte; Bases da Cirurgia; Cirurgia Bucomaxilofacial. Exodontia: Fratura de Face, Anatomia cirúrgica, emergências cirúrgicas.  Prótese. 
Endodontia. Implantodontia. Ortodontia. Patologia Bucal. Diagnósticos em Patologia Bucal. Guia Terapêutico Odontológico. Saúde Pública: 
Conhecimento em: SUS – Sistema Único de Saúde, Epidemiologia, Vigilância Epidemiológica, Doenças de Notificação Compulsória, 
Imunização, Estatísticas Vitais em Indicadores de Saúde, Saneamento Básico, Meio Ambiente, Programa de Saúde da Família, Código de 
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Ética Médica.  Conteúdo Programático das Disciplinas do Curso Graduação em Odontologia; Todo Conteúdo Programático do Curso de 
Graduação em Odontologia (Currículo Básico). 
 
 
SEN – ENFERMEIRO 40H 
 

Disciplina Quantidade de Questões 

Conhecimentos Gerais sobre o Município 05 
Conhecimentos sobre Estatuto dos Servidores 05 

Conhecimentos Específicos 30 
 
CONHECIMENTOS GERAIS SOBRE O MUNICÍPIO:  
Disponível no site www.saosebastiao.sp.gov.br 
 
CONHECIMENTOS SOBRE O ESTATUTO DOS SERVIDORES:  
Lei Complementar 146/2011; Disponível no site www.saosebastiao.sp.gov.br 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 
Fundamentos de enfermagem, Técnicas Básicas de Enfermagem; Conhecimentos de anatomia e fisiologia humana, microbiologia, 
embriologia, farmacologia, imunologia, Noções de Farmacologia; Assistência de enfermagem no atendimento às necessidades do paciente 
hospitalizado; Primeiros Socorros: Lesões de tecidos moles (contusão, escoriação, ferimentos), ressuscitação cárdio respiratório, lesões 
traumatoortopédica (fraturas, luxações, entorse); Enfermagem em urgência e emergência, assistência de enfermagem ao paciente na UTI 
ou CTI; Cuidados de Enfermagem Cirúrgica: Sala de cirurgia, material, uniforme, tipos de cirurgias, dreno torácico, recuperação pós‐
anestésica, diálise peritonial; Assistência ao Exame Físico: Métodos de exames, material, preparo do paciente, posições para exames, e 
observações; O Paciente e o Hospital: Sinais Vitais: temperatura, pulso, respiração, pressão arterial, quadro gráfico; Imunização: rede de 
frio, tipos de vacinas, conservação e armazenamento, validade, dose e via de administração, esquema de vacinação do Ministério da 
Saúde. Código de Deontologia; Enfermagem Neuro‐Psiquiátrica e em Saúde Pública: Definição, histórico, objetivos, doenças provocadas 
por vermes (meios de transmissão e profilaxia), ocorrências de outras doenças ligadas a saúde pública; cuidados de enfermagem na 
prevenção e tratamento de doenças infecciosas e parasitárias; Higiene, profilaxia, assepsia, desinfecção e esterilização, métodos e 
cuidados; Administração de Medicamentos: Métodos, vias, posologia de drogas e soluções, intoxicação por medicamentos, regras gerais, 
diluição, oxigenoterapia, curativos e coletas de amostras para exames laboratoriais; microbiologia e Parasitologia; Atuação do enfermeiro 
na prevenção e controle da infecção hospitalar; Assistência de Enfermagem às Doenças Crônicas e Infecto‐contagiosas; Nutrição e dieta 
dos pacientes; Assistência de enfermagem em doenças crônicas degenerativas: diabetes e hipertensão; Cuidados de enfermagem a 
pessoas com afecções do sistema gastrointestinal, cardiovascular, respiratória, hematopoéticos, endócrinos, neurológicos, hematológico; 
Neoplasias, Distúrbios metabólicos e endócrinos; Afecções renais e Assistência em ortopedia; Assistência de enfermagem em doenças 
transmissíveis DST/AIDS; Cuidados com o recém‐nascido; aleitamento materno; crescimento e desenvolvimento; doenças mais freqüentes 
na Infância;  Atendimento de enfermagem à saúde da criança e adolescente; Principais riscos de saúde na adolescência; Atendimento de 
enfermagem à saúde da mulher, planejamento familiar; pré‐natal, parto e puerpério; climatério; prevenção do câncer cérvico‐uterino; 
Assistência ao idoso: cuidados durante a internação, admissão e alta. Assistência em psiquiatria; Programas de Saúde: Materno‐Infantil, 
Dermatologia Sanitária, Pneumologia Sanitária, Doenças Sexualmente Transmissíveis e Doenças Crônico‐Degenerativas e Neoplásicas; 
Visitas Domiciliares; Consulta de Enfermagem; Testes Imunodiagnósticos e Auxiliares de Diagnóstico; Educação em Saúde; Saúde Pública; 
Administração aplicada à enfermagem; noções de administração de unidade; trabalho em equipe; lei do exercício profissional; ética 
profissional; Sistema Único de Saúde ‐ SUS: (princípios e diretrizes), conceitos, fundamentação legal, diretriz e princípios, participação 
popular e controle social; A organização social e comunitária; O Conselho de Saúde; A assistência e o cuidado de enfermagem ao longo do 
ciclo vital; O exercício profissional da enfermagem; Equipe de saúde. Educação para a saúde. O trabalho com grupos; Os serviços de 
enfermagem e a estrutura organizacional; Liderança e supervisão em enfermagem; Reorganização dos Serviços de Saúde: PSF e PACS; 
Vigilância Epidemiológica e Sanitária; Todo conteúdo Programático do Curso de Graduação em Enfermagem. 
 
 
SEG – ENGENHEIRO 40H 
 

Disciplina Quantidade de Questões 

Conhecimentos Gerais sobre o Município 05 
Conhecimentos sobre Estatuto dos Servidores 05 

Conhecimentos Específicos 30 
 
CONHECIMENTOS GERAIS SOBRE O MUNICÍPIO:  
Disponível no site www.saosebastiao.sp.gov.br 
 
CONHECIMENTOS SOBRE O ESTATUTO DOS SERVIDORES:  
Lei Complementar 146/2011; Disponível no site www.saosebastiao.sp.gov.br 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 
Materiais de Construção Civil ‐ Tipos, Propriedades, Aplicações. Cálculo Estrutural. Análise Estrutural ‐ Estática, Vínculos, Cargas, Reações, 
Solicitações, Flexões, Tensões, Cisalhamento, Deformações, Flambagem. Mecânica dos Solos ‐ Propriedades Físicas e Mecânicas dos Solos. 
Barragens. Sistema de Drenagens. Mecânica dos Fluídos. Geologia / Geotécnica ‐ Rochas, Solos. Noções de Metereologia e Climatologia. 
Hidráulica ‐ Hidrostática, Hidrodinâmica, Vazão, Dutos, Encanamentos, Bombas. Topografia ‐ Nivelamento, Levantamento Topográfico, 
Planimetria, Altimetria, Cálculos Topométricos. Noções de Impacto Ambientar e Gestão Ambiental. Instalações Hidrosanitárias ‐ Projeto, 
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Execução, Abastecimento de Água, Esgoto, Combate a Incêndio. Fundações ‐ Blocos, Sapatas, Tubulões, Estacas. Estabilidade. Edificações. 
Planejamento de Construções ‐ Documentação, Projetos, Orçamento, Custos, Análise de Custos Benefício, Planejamento de Obra, 
Cronograma. Patologia das Construções ‐ Patologia em Estruturas, Revestimentos, Telhados, Forros e Pisos. 
CONTEÚDOS: Programação de obras. Engenharia de custos, orçamento e composição de custos unitários, parciais e totais: levantamento 
de quantidades. Planejamento e cronograma físico‐financeiro. Projeto e execução de obras civis. Topografia e terraplenagem; locação de 
obra; sondagens; instalações provisórias. Canteiro de obras; proteção e segurança, depósito e armazenamento de materiais, equipamentos 
e ferramentas. Fundações. Escavações, Escoramentos. Estruturas metálicas, de madeira e de concreto; formas; armação; alvenaria 
estrutural; estruturas pré‐fabricadas. Controle tecnológico. Argamassas; Instalações prediais. Alvenarias e revestimentos. Esquadrias. 
Coberturas. Pisos. Impermeabilização. Segurança e higiene do trabalho. Ensaios de recebimento da obra. Desenho técnico. Materiais de 
construção civil. Aglomerantes ‐ gesso, cal, cimento Portland. Agregados. Concreto: dosagem; tecnologia do concreto. Aço. Mecânica dos 
solos. Origem e formação dos solos. Índices físicos. Caracterização e propriedades dos solos. Pressões nos solos. Prospecção geotécnica. 
Permeabilização dos solos; percolação nos solos. Compactação dos solos; compressibilidade dos solos; adensamento nos solos; estimativa 
de recalques. Resistência ao cisalhamento dos solos. Empuxos de terra; estruturas de arrimo; estabilidade de taludes; estabilidade das 
funções superficiais e estabilidade das fundações profundas. Resistência dos materiais. Deformações. Teoria da elasticidade. Análise de 
tensões. Tensões principais. Flexão simples; flexão composta; torção; cisalhamento e flambagem. Análise estrutural. Esforços em uma 
seção; esforço normal, esforço cortante, torção e momento fletor. Relação entre esforços. Apoio e vínculos. Diagrama de esforços. Estudos 
das estruturas isostáticas (vigas simples, vigas Gerber, quadros, arcos e treliças); deformações e deslocamentos em estruturas isostáticas; 
linhas de influência em estruturas isostáticas; esforços sob ação de carregamento, variação de temperatura e movimentos nos apoios. 
Estudos das estruturas hiperestáticas; métodos dos esforços; método dos deslocamentos; processos de Cross e linhas de influência 
hiperestáticas. Dimensionamento do concreto armado. Características mecânicas e reológicas do concreto. Tipos de aço para concreto 
armado; fabricação do aço; características mecânicas do aço; estados limites; aderência; ancoragem e emendas em barras de armação. 
Dimensionamento de seções retangulares sob flexão. Dimensionamento de seções T. Cisalhamento. Dimensionamento de peças de 
concreto armado submetida a torção. Dimensionamento de pilares. Detalhamento de armação em concreto armado. Estruturas de aço. 
Fiscalização. Acompanhamento da aplicação de recursos (medições, emissão de fatura etc.). Controle de materiais (cimento, agregados 
aditivos, concreto usinado, aço, madeira, materiais cerâmicos, vidro etc.) Controle de execução de obras e serviços. Documentação da 
obra: diários e documentos de legalização. Hidráulica aplicada e hidrologia. Noções de barragens e açudes. Sistemas de prevenção e 
combate a incêndios. Brigadas de incêndio. Planos de emergência e auxílio mútuo. Segurança do trabalho. Legislação e normatização. 
Acidentes de trabalho. Conceito técnico e legal. Causas dos acidentes do trabalho. Análise de acidentes. Custos dos acidentes. Cadastro de 
acidentes. Comunicação e registro de acidentes. Definições de atos e condições ambientes de insegurança. Investigação das causas dos 
acidentes. Estatísticas de acidentes. Equipamento de proteção individual (EPI). Equipamento de proteção coletiva (EPC). Inspeção de 
segurança. Medicina do trabalho. Toxicologia. Doenças profissionais. Agentes causadores de doenças: físicos, biológicos e químicos. 
Primeiros Socorros. PCMSO – Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional. Mapeamento de e análise de riscos. PPRA. Programa de 
prevenção e controle de perdas em empresas. Controle de acidentes com danos à propriedade. Elementos básicos para um programa de 
segurança. Inspeção de segurança. Sistema de registro de acidentes. Investigação de acidentes. Controle e identificação das causas dos 
acidentes. Responsabilidade civil e criminal. Controle de perdas e perícias trabalhistas. Consolidação das Leis do Trabalho. Projetos de 
instalação de segurança ‐ Gestão de segurança e saúde do trabalho na empresa. Conteúdo Programático das Disciplinas do Curso de 
Graduação em Engenharia Civil (Currículo Básico). 
 
 
SFA – FARMACÊUTICO 40H 
 

Disciplina Quantidade de Questões 

Conhecimentos Gerais sobre o Município 05 
Conhecimentos sobre Estatuto dos Servidores 05 

Conhecimentos Específicos 30 
 
CONHECIMENTOS GERAIS SOBRE O MUNICÍPIO:  
Disponível no site www.saosebastiao.sp.gov.br 
 
CONHECIMENTOS SOBRE O ESTATUTO DOS SERVIDORES:  
Lei Complementar 146/2011; Disponível no site www.saosebastiao.sp.gov.br 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 
Formas Farmacêuticas e Biodisponibilidade; Estabilidade de medicamentos: prazos de validade e sinais de instabilidade; Exame físico em 
medicamentos, armazenamento, distribuição de medicamentos, avaliação da prescrição e dispensação; Aquisição e licitação de 
medicamentos e outros produtos para a saúde; Manipulação de Medicamentos; Cálculos de concentrações na manipulação farmacêutica; 
Análise Farmacêutica e Controle de Qualidade de Medicamentos; Ação farmacológica e mecanismo de ação dos medicamentos que atuam 
nos sistemas nervoso central, autônomo, respiratório, digestivo e cardiovascular; Terapêutica da dor, inflamação e processos infecciosos; 
Interações medicamentosas, farmacoepidemiologia; Critérios e parâmetros técnicos para seleção de medicamentos; Legislação Sanitária; 
Lei 5991/73 MS, Lei de Genéricos – 9.787/99, Portaria 344, MS. Sistema de Distribuição de Medicamentos; Planejamento, controle de 
estoque e Inventário; Padronização de Medicamentos; Depósito de drogas ou central de abastecimento farmacêutico e técnicas de 
armazenamento; Assistência farmacêutica em farmácia hospitalar; Conceito, objetivos e atribuições da farmácia hospitalar. Planejamento e 
gestão da assistência farmacêutica hospitalar. Seleção de medicamentos. Gestão de materiais na farmácia hospitalar. Dispensação e 
controle dos medicamentos psicotrópicos e entorpecentes; Vigilância epidemiológica das infecções hospitalares; Esterilização, desinfecção 
e anti‐sepsia; Infecções relacionadas ao cuidado em saúde: epidemiologia e controle, ações do serviço de farmácia para o controle de 
infecção, auditoria de antimicrobianos, anti‐sépticos e desinfetantes de uso hospitalar. Definições: droga, fármaco, medicamento, infecção 
hospitalar e infecção comunitária; Fatores que interferem na estabilidade dos medicamentos; Orientação farmacológica básicas: Interações 
Medicamento/Medicamento; Medicamento/Alimento; Efeitos Colaterais e Reações Adversas Grupo de Drogas: Drogas que atuam no SNC; 
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Analgésicos e Antiinflamatórios; Anti‐hipertensivos; Drogas que afetam a função gastrointestinal; Antimicrobianos. Ética Farmacêutica. 
Sistema Único de Saúde – SUS (princípios e diretrizes). Todo conteúdo Programático do Curso de Graduação em Farmácia. 
 
 
SFO – FONOAUDIÓLOGO 40H 
 

Disciplina Quantidade de Questões 

Conhecimentos Gerais sobre o Município 05 
Conhecimentos sobre Estatuto dos Servidores 05 

Conhecimentos Específicos 30 
 
CONHECIMENTOS GERAIS SOBRE O MUNICÍPIO:  
Disponível no site www.saosebastiao.sp.gov.br 
 
CONHECIMENTOS SOBRE O ESTATUTO DOS SERVIDORES:  
Lei Complementar 146/2011; Disponível no site www.saosebastiao.sp.gov.br 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 
Conhecimento em Anatomia e Fisiologia; Crescimento e Desenvolvimento das Estruturas Orofaciais; Aquisição e Desenvolvimento da 
Linguagem; Patologias da Linguagem: Distúrbios de Origem Neurológica, Distúrbios Articulatórios, Patologia dos Órgãos da Fala e da 
Audição. Patologia do Sistema Nervoso Central: Patologia do SNC e suas implicações na comunicação: Encefalopatias não progressivas. 
Encefalopatia Crônica Infantil Fixa (Paralisia Cerebral), Disartrias, Dispraxias, Apraxias, Dislexia. Deficiência Mental. Distúrbio Psiquiátrico. 
Lingüística Fonética e fonologia. Distúrbios da Voz, Gagueira e Deficiência Auditiva; Desenvolvimento Humano: físico e motor, perceptual e 
cognitivo. Desenvolvimento do Indivíduo Excepcional: Conceitos Básicos. Aspectos psico‐sociais dos indivíduos considerados excepcionais. 
Classificação das excepcionalidades: mental, visual, auditiva e física. Audiologia: Avaliação audiológica completa. Linguagem Oral: 
Desenvolvimento da Linguagem Oral: Contribuições das principais teorias psicolingüísticas. Alterações na Comunicação Gráfica; 
Fonoaudiologia e a Instituição Escolar; Fonoaudiologia e o Serviço de Saúde Pública; Etapas do desenvolvimento Motor Global; 
Crescimento e desenvolvimento dos Órgãos Fonoarticulatórios; Atuação do Fonoaudiólogo em Equipes Interdisciplinares para Prevenção, 
Avaliação e Reabilitação da Comunicação; Todo Conteúdo Programático das Disciplinas do Curso de Graduação em Fonoaudiologia 
(Currículo Básico). 
 
SME – MÉDICO 40H 
 
 

Disciplina Quantidade de Questões 

Conhecimentos Gerais sobre o Município 05 
Conhecimentos sobre Estatuto dos Servidores 05 

Conhecimentos Específicos 30 
 
CONHECIMENTOS GERAIS SOBRE O MUNICÍPIO:  
Disponível no site www.saosebastiao.sp.gov.br 
 
CONHECIMENTOS SOBRE O ESTATUTO DOS SERVIDORES:  
Lei Complementar 146/2011; Disponível no site www.saosebastiao.sp.gov.br 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 
Condições de saúde da população brasileira, Epidemiologia, fisiopatologia, diagnóstico, clínica, tratamento e prevenção das doenças 
cardiovasculares, insuficiência cardíaca, insuficiência coronariana, arritmias cardíacas, doenças reumáticas, aneurismas de aortas, 
insuficiência arterial periférica, tromboses venosas, hipertensão arterial, choque; Agentes Antiinfecciosos, Quimioterápicos e antibióticos; 
Infecções do sistema nervoso central; Doenças causadas por fungos. Doenças causadas por vírus. Doenças causadas por helmintos e 
protozoários; Doenças das vias biliares. Doenças do esôfago. Doenças do estômago; Pulmonares: insuficiência respiratória aguda, 
bronquite aguda e crônica, asma, doença pulmonar obstrutiva crônica, Doenças pulmonares ambientais, pneumonia, tuberculose, 
tromboembolismo pulmonar, pneumopatia intersticial, Doenças das vias aéreas superiores; Renais: insuficiência renal aguda e crônica, 
glomerulonefrites, distúrbios hidroeletrolíticos e do sistema ácido/base, nefrolitíase, infecções urinárias; Metabólicas e do Sistema 
Endócrino: hipovitaminoses, desnutrição, diabetes melitus, hipotireoidismo, hipertireoidismo, doenças da hipófise e da adrenal; 
Hematológicas: osteoartrose, doença reumatóide juvenil, gota, lúpus eritematoso sistêmico, artrite infecciosa, doenças do colágeno; 
Neurológicas: coma, cefaléias, distúrbios convulsivos e epilepsias, acidentes vascular cerebral, meningites, neuropatias periféricas, 
encefalopatias; Psiquiátricas: alcoolismo, abstinência alcoólica, surtos psicóticos, pânico, depressão, Distúrbios neurovegetativos, neuroses; 
Neoplasias do sistema digestivo: gastrite e úlcera péptica, colecistopatias, diarréia aguda e crônica, pancreatites, hepatites, insuficiência 
hepática, parasitoses intestinais, doenças do intestino delgado e grosso, inflamatórias, doença diverticular do cólon, tumores no cólon; 
Infecciosas e transmissíveis: sarampo, varicela, rubéola, poliomielite, difteria, tétano, coqueluche, raiva, febre tifóide, hanseníase, doenças 
sexualmente transmissíveis, AIDS, doença de Chagas, esquistossomose, leichmaniose, leptospirose, malária, tracoma, estreptococcias, 
estafilococcias, doença meningocócica, infecções por anaeróbios, toxoplasmose, virose; Dermatológicas: escabiose, pediculose, 
dermatofítoses, eczema, dermatite de contato, onicomicoses, infecções bacterianas, Tumores de Pele; Imunológica: doença do soro, 
edema angioneurótico, urticária, anafíloxia; Ginecológicas: doença inflamatória pélvica, câncer ginecológico, leucorréia, câncer de mama, 
intercorrentes na gravidez; Distúrbios hemorrágicos; Saúde Pública: Noções Gerais de Epidemiologia; Noções Gerais de Vigilância 
Epidemiológica; Doenças de Notificação Compulsória; Imunização; Estatísticas Vitais em Indicadores de Saúde; Saneamento Básico e Meio 
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Ambiente; Programa de Saúde; Código de Ética Médica; Todo Conteúdo Programático das Disciplinas do Curso de Graduação em Medicina 
(Currículo Básico). 
 
 
SPS – PSICÓLOGO 40H 
 
 

Disciplina Quantidade de Questões 

Conhecimentos Gerais sobre o Município 05 

Conhecimentos sobre Estatuto dos Servidores 05 
Conhecimentos Específicos 30 

 
CONHECIMENTOS GERAIS SOBRE O MUNICÍPIO:  
Disponível no site www.saosebastiao.sp.gov.br 
 
CONHECIMENTOS SOBRE O ESTATUTO DOS SERVIDORES:  
Lei Complementar 146/2011; Disponível no site www.saosebastiao.sp.gov.br 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 
Avaliação psicológica: fundamentos da medida psicológica; Instrumentos de avaliação: critérios de seleção, avaliação e interpretação de 
resultados. Técnicas de entrevista; Psicologia do desenvolvimento; Psicologia do desenvolvimento Infantil; Atendimento a Idosos, 
Alcoólatras e Drogaditos; Desenvolvimento Psicológico da Criança (Infância e Adolescência), considerando os pressupostos básicos dados 
pelas diferentes abordagens Psicoterápicas utilizadas na atualidade ‐ Psicanálise, Ludoterapia, Lacaniana, e outros; Direitos fundamentais 
da Criança e do Adolescente; O Psicólogo inserido no Serviço Público ‐ Atendimento Ambulatorial, Terapias ambulatoriais em saúde 
mental. Doenças e deficiências mentais. Diagnóstico psicológico: conceitos e objetivos, teorias psicodinâmicas, processo diagnóstico, testes 
e laudos. Abordagens terapêuticas. Psicopatologia: natureza e causa dos distúrbios mentais. Neurose, psicose e perversão: diagnóstico.  
Função e Adequação às necessidades da Comunidade Assistida; O Psicólogo na Atuação Clínica; Psicologia clínica ‐ O Normal e o Patológico: 
Norma e Média, Doença, Cura e Saúde. Determinantes sócio‐culturais; Psicopatologia Clínica: conceito de neurose; Conceitos Básicos em 
Psicologia Clínica: a dinâmica do funcionamento psíquico, história individual, motivos inconscientes, o papel do desejo, o papel do outro; 
transferência, repressão, resistência; mecanismos de defesa; Processo de hospitalização. Psicologia hospitalar; Psicossomática. Equipes 
interdisciplinares: interdisciplinaridade e multidisciplinaridade em saúde; Psicoterapia breve; A clínica da terceira idade; Psicoterapia com 
Grupos: conflitos intragrupais, sua dinâmica e importância; a Psicologia Humanística: diretividade e não ‐ diretividade; coordenadores e 
facilitadores: vantagens e desvantagens; grupos operativos e suas aplicações; Estudos sobre a família: cenário familiares, regras e 
metaregras. O Psicólogo na Escola, Acompanhamento Escolar, Dificuldades na Aprendizagem, A Escola e a Criança/Adolescente; Processo 
de Psicodiagnóstico, entrevistas com os Pais e as Crianças, Avaliação e Atendimento da Criança e do Adolescente; Aprendizagem ‐ Fatores 
determinantes do processo ensino‐aprendizagem: família, comunidade, escola, companheiros. A aprendizagem: suas vicissitudes e 
modelos. O processo ensino‐aprendizagem como uma construção e constituição de cidadania. A educação inclusiva: os portadores de 
necessidades especiais, as altas habilidades (superdotados). Psicologia social e organizacional ‐ Comportamento Social: atitudes, 
estereótipos, preconceitos, conformismo. Levantamento de Dados sobre suas Relações com Objetos e suas Representações, Conflitos, 
Formas de Vivenciar suas Dificuldades, Perdas e Outros; O desenvolvimento humano ‐ Determinantes bio‐psico‐sócio‐culturais do 
comportamento: síndromes genéticas, gestação, parto, puerpério, interação mãe‐bebê; Características comportamentais esperadas ao 
longo do desenvolvimento: a constituição do EU. Conceito de sujeito. Desenvolvimento cognitivo. Adolescência normal e patológica: 
identidade, sexualidade, socialização, relacionamento intrafamiliar, o trabalho, passado e futuro. Vida adulta: as relações afetivas e 
produtivas (criatividade). Aposentadoria. Velhice: perdas e ganhos, sua inserção social. Motivação humana: valores e ação humanos. Os 
grupos: processos grupais, papéis, liderança, leis da dinâmica grupal. O indivíduo e a organização: análise e intervenção, mudança e 
resistência à mudança.  Neuroses profissionais. Gestão do conflito. Psicologia jurídica. Relações Humanas e Recursos Humanos; Noções de 
Recrutamento e Seleção e Desenvolvimento de Pessoal. Código de Ética Profissional dos Psicólogos. Todo conteúdo Programático do Curso 
de Graduação em Psicologia (Currículo Básico). 



  

Pág. 31 de 31 

 

ANEXO IV ‐ MODELO DE RECURSO 
 
 

À Comissão de Concurso Público da Prefeitura Municipal de São Sebastião ‐ PMSS 001/2012. 

 

Eu, _________________________________________________________________________________________, 

portador(a) da Cédula de Identidade (RG) n.º _______________, ocupação ______________________________, 

residente e domiciliado à _____________________________________________________________, n.º ______, 

bairro ____________________________, cidade __________________,   telefone ( ____ ) _________________, 

candidato(a) inscrito no Concurso Público da Prefeitura Municipal de São Sebastião ‐ PMSS 001/2012, no cargo 

de _______________________________________, inscrição  n.º __________, venho requerer:  

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

 

São Sebastião, _______ de _____________ de 2012. 

 
 
 

________________________________________ 
Assinatura do Candidato 

 
 
 

 
 

 


