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A PREFEITURA DE PINDAMONHANGABA, por meio da Secretaria de Administração, faz saber que realizará Concurso 
Público para provimento dos empregos adiante mencionados sob responsabilidade da CKM SERVIÇOS, de acordo com as instruções 
abaixo:  

I  -  DOS EMPREGOS E DAS VAGAS 

1. O Concurso Público destina-se ao provimento de vagas dos empregos relacionados neste Edital, mais as que surgirem ou 
forem criadas dentro do prazo de validade do Concurso. 

2. Os empregos, número de vagas, carga horária semanal, salário base e os requisitos para preenchimento são os estabelecidos 
na tabela que segue: 

TABELA 001 

COD Emprego Vagas 
Carga Horária 

Semanal 

Salário Base 

R$ 
Requisitos 

1 ADVOGADO 1 40 5.089,99 

− SUPERIOR COMPLETO EM DIREITO 

− 6 MESES NA ÁREA DE ATUAÇAO APÓS 
REGISTRO NA OAB 

− REGISTRO NA OAB 

2 
AGENTE DE ORGANIZAÇÃO 
ESCOLAR  20 40 968,91 

− ENSINO MÉDIO COMPLETO 

3 AGENTE DE SEGURANÇA 2 40 1.740,02 

− ENSINO MÉDIO COMPLETO 

− 6 MESES NA ÁREA DE SEGURANÇA OU 
CURSO DE FORMAÇAO DE VIGILANTE COM 
CERTIFICADO 

− POSSUIR CNH DEFINITIVA 

4 
AGENTE DE TRÂNSITO 
(FEMININO) 2 40 1.740,02 

− ENSINO MÉDIO COMPLETO 

− POSSUIR CNH DEFINITIVA COM NO 
MÍNIMO AS CATEGORIAS A, B OU AB 

− CURSO DE CAPACITAÇÃO 

5 
AGENTE DE TRÂNSITO 
(MASCULINO) 2 40 1.740,02 

− ENSINO MÉDIO COMPLETO 

− POSSUIR CNH DEFINITIVA COM NO 
MÍNIMO AS CATEGORIAS A,B OU AB  

− CURSO DE CAPACITAÇÃO 

6 ALMOXARIFE  Cadastro 
Reserva 

40 1.068,21 − ENSINO MÉDIO COMPLETO 

− 6 MESES NA ÁREA DE ATUAÇÃO  

7 ARMADOR  Cadastro 
Reserva 

40 878,38 
− ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 

− 6 MESES NA ÁREA DE ATUAÇÃO 

− CURSO NA ÁREA 

8 ARQUITETO Cadastro 
Reserva  

40 3.124,82 

− SUPERIOR COMPLETO EM ARQUITETURA  

− 6 MESES NA ÁREA DE ATUAÇÃO APÓS 
REGISTRO NO CREA 

− REGISTRO NO CREA 

9 
ASSESSOR DE SERVIÇO 
TÉCNICO 

Cadastro 
Reserva  

40 2.448,38 
− SUPERIOR COMPLETO 

− 6 MESES EM ASSESSORIA, SUPERVISÃO 
OU CHEFIA NA ÁREA ADMINISTRATIVA  

10 AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL  Cadastro 
Reserva 

40 1.177,70 

− ENSINO MÉDIO COMPLETO 

− 6 MESES NA ÁREA DE ATUAÇÃO APÓS 
REGISTRO NO CRO 

− CURSO DE AUXILIAR DE CONSULTÓRIO 
DENTÁRIO/HIGIENE BUCAL/SAÚDE BUCAL. 
REGISTRO NO CRO 

− CURSO DE CAPACITAÇÃO 
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TABELA 001 

COD Emprego Vagas 
Carga Horária 

Semanal 

Salário Base 

R$ 
Requisitos 

11 BIÓLOGO  Cadastro 
Reserva 

30 2.331,79 

− SUPERIOR COMPLETO EM 
BIOLOGIA/BIOQUÍMICA - 6 MESES NA 
ÁREA DE ATUAÇÃO APÓS REGISTRO NO 
CRBIO - REGISTRO NO CRBIO 

12 BORRACHEIRO Cadastro 
Reserva  

40 836,98 − ENSINO FUNDAMENTAL - CICLO I (5º ANO) 

− 6 MESES NA ÁREA DE ATUAÇÃO 

13 CONTADOR  Cadastro 
Reserva 

40 3.445,11 

− SUPERIOR COMPLETO EM CIÊNCIAS 
CONTÁBEIS 

− 6 MESES NA ÁREA DE ATUAÇÃO APÓS 
REGISTRO NO CRC  

− REGISTRO NO CRC 

14 
COORDENADOR DE OBRAS 
E SERVIÇOS 

 Cadastro 
Reserva 

40 1.918,38 
− ENSINO MÉDIO COMPLETO 

− 6 MESES EM SUPERVISÃO OU CHEFIA DE 
OBRAS 

15 
MESTRE DE OBRAS E 
SERVIÇOS 

 Cadastro 
Reserva 

40 1.657,15 
− ENSINO MÉDIO COMPLETO 

− 6 MESES EM SUPERVISÃO OU CHEFIA DE 
OBRAS  

16 COVEIRO 1 40 878,83 
− ENSINO FUNDAMENTAL CICLO I (5º ANO)  

17 DESENHISTA 1 40 1.121,62 
− ENSINO MÉDIO COMPLETO 

− 6 MESES NA ÁREA DE ATUAÇÃO 

− CURSO NA ÁREA 

18 ELETRICISTA ESPECIALIZADO  Cadastro 
Reserva 

40 1.121,62 
− ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 

− 6 MESES NA ÁREA DE ATUAÇÃO 

− CURSO TÉCNICO EM ELÉTRICA 

19 ENCANADOR  Cadastro 
Reserva 

40 878,83 
− ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 

− 6 MESES NA ÁREA DE ATUAÇÃO 

− CURSO NA ÁREA 

20 ENGENHEIRO (CIVIL) Cadastro 
Reserva  

40 3.124,82 

− SUPERIOR COMPLETO EM ENGENHARIA 
CIVIL 

− 6 MESES NA ÁREA DE ATUAÇÃO APÓS 
REGISTRO NO CREA 

− REGISTRO NO CREA 

21 ENGENHEIRO AGRÔNOMO Cadastro 
Reserva  

40 3.124,82 

− SUPERIOR COMPLETO EM ENGENHARIA 
AGRONOMICA  

− 6 MESES NA ÁREA DE ATUAÇÃO APÓS 
REGISTRO NO CREA 

− REGISTRO NO CREA 

22 
ENGENHEIRO DE 
SEGURANÇA DO TRABALHO 

Cadastro 
Reserva  

20 2.834,30 

− SUPERIOR COMPLETO EM ENGENHARIA E 
ESPECIALIZAÇAO EM ENGENHARIA DE 
SEGURANÇA DO TRABALHO 

− 6 MESES NA ÁREA DE ATUAÇÃO APÓS 
REGISTRO NO CREA 

− REGISTRO NO CREA 
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TABELA 001 

COD Emprego Vagas 
Carga Horária 

Semanal 

Salário Base 

R$ 
Requisitos 

23 FISCAL DE POSTURAS  Cadastro 
Reserva 

40 1.363,34 − ENSINO MÉDIO COMPLETO 

− 6 MESES NA ÁREA DE FISCALIZAÇAO  

24 FONOAUDIÓLOGO  Cadastro 
Reserva 

20 2.014,30 

− SUPERIOR COMPLETO EM 
FONOAUDIOLOGIA 

− 6 MESES NA ÁREA DE ATUAÇÃO APÓS 
REGISTRO NO CRFA 

− REGISTRO NO CRFA 

25 FUNILEIRO PINTOR  Cadastro 
Reserva 

40 1.298,43 
− ENSINO MÉDIO COMPLETO  

− 6 MESES NA ÁREA DE ATUAÇÃO  

− CURSO NA ÁREA 

26 GUARDA 5 40 1.068,21 
− ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 

− 6 MESES NA ÁREA DE 
VIGILÂNCIA/SEGURANÇA  

27 LAVADOR LUBRIFICADOR  Cadastro 
Reserva 

40 836,98 − ENSINO FUNDAMENTAL - CICLO I (5º ANO) 

− 6 MESES NA ÁREA DE ATUAÇÃO 

28 MARCENEIRO 1 40 922,76 
− ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 

− 6 MESES NA ÁREA DE ATUAÇÃO  

− CURSO NA ÁREA 

29 MECÂNICO  Cadastro 
Reserva 

40 1.068,21 
− ENSINO MÉDIO COMPLETO 

− 6 MESES NA ÁREA DE ATUAÇÃO 

− CURSO NA ÁREA 

30 MECÂNICO HIDRÁULICO  Cadastro 
Reserva 

40 1.503,09 
− ENSINO MÉDIO COMPLETO 

− 6 MESES NA ÁREA DE ATUAÇÃO 

− CURSO NA ÁREA 

31 
MÉDICO AMBULATORIAL - 
CLÍNICO GERAL 1 20 5.344,48 

− SUPERIOR COMPLETO EM MEDICINA 

− 6 MESES NA ÁREA DE ATUAÇÃO APÓS 
REGISTRO NO CRM  

− REGISTRO NO CRM E TÍTULO DE 
ESPECIALIZAÇÃO 

32 MEIO OFICIAL 1 40 797,13 
− ENSINO FUNDAMENTAL - CICLO I (5º ANO)  

33 MOTORISTA ESPECIALIZADO 5 40 1.236,60 
− ENSINO MÉDIO COMPLETO 

− 6 MESES NA ÁREA DE ATUAÇÃO 

− POSSUIR CNH PROFISSIONAL 

34 OPERADOR DE MÁQUINAS 2 40 1.236,60 
− ENSINO MÉDIO COMPLETO 

− 6 MESES NA ÁREA DE ATUAÇÃO 

− POSSUIR CNH PROFISSIONAL 

35 
PEDREIRO DE OBRAS 
ESPECIAIS 1 40 922,76 

− ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 

− 6 MESES NA ÁREA DE ATUAÇÃO 

− CURSO NA ÁREA 
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TABELA 001 

COD Emprego Vagas 
Carga Horária 

Semanal 

Salário Base 

R$ 
Requisitos 

36 PINTOR 1 40 878,83 
− ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 

− 6 MESES NA ÁREA DE ATUAÇÃO 

− CURSO NA ÁREA 

37 SERRALHEIRO 1 40 922,76 
− ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 

− 6 MESES NA ÁREA DE ATUAÇÃO 

− CURSO NA ÁREA 

38 SERVENTE DE OBRAS 3 40 759,16 
− ENSINO FUNDAMENTAL - CICLO I (5º ANO)  

39 TÉCNICO DE NUTRIÇÃO 1 40 1.363,34 

− ENSINO MÉDIO COMPLETO 

− 6 MESES NA ÁREA DE ATUAÇÃO APÓS 
REGISTRO NO CRN 

− TÉCNICO EM NUTRIÇÃO 

− REGISTRO NO CRN 

40 
TÉCNICO DE SEGURANÇA 
DO TRABALHO 

 Cadastro 
Reserva 

40 1.503,09 

− ENSINO MÉDIO COMPLETO 

− 6 MESES NA ÁREA DE ATUAÇÃO APÓS 
REGISTRO PROFISSIONAL NO M. T. E. 

− CURSO TÉCNICO EM SEGURANÇA DO 
TRABALHO.  

− REGISTRO PROFISSIONAL NO M. T. E. 

41 TELEFONISTA  Cadastro 
Reserva 

30 1.121,62 − ENSINO MÉDIO COMPLETO 

− CURSO NA ÁREA 

42 TESOUREIRO  Cadastro 
Reserva 

40 3.124,82 

− SUPERIOR COMPLETO EM CIÊNCIAS 
CONTÁBEIS OU ECONOMIA 

− 6 MESES NA ÁREA DE ATUAÇÃO APÓS 
REGISTRO NO CONSELHO DE CLASSE 

− REGISTRO NO CONSELHO DE CLASSE 

43 TOPÓGRAFO  Cadastro 
Reserva 

40 1.740,02 

− ENSINO MÉDIO COMPLETO 

− 6 MESES NA ÁREA DE ATUAÇÃO 

− CURSO TÉCNICO EM 
AGRIMENSURA/TOPOGRAFIA 

3. Os candidatos aprovados e admitidos estarão sujeitos ao Regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e demais normas 
aplicáveis ao servidor público municipal, percebendo os salários conforme Tabela 001 deste Capítulo. 

4. A carga horária de trabalho mencionada no quadro anterior será cumprida de acordo com as necessidades e conveniências da 
Prefeitura de Pindamonhangaba. 

I I  -  DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (PNE) 

1. Serão reservados 5% (cinco por cento) do total de vagas para os portadores de necessidades especiais de acordo com o artigo 
37, inciso VIII da Constituição Federal e Decreto 3.298, de 20 de dezembro de 1999. 

2. Consideram-se pessoas portadoras de necessidades especiais aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no artigo 
4º do Decreto 3.298/99, com as alterações introduzidas pelo artigo 70 do Decreto 5.296/2004. 

3. À pessoa portadora de necessidades especiais é assegurado o direito de se inscrever neste Concurso Público, desde que as 
atribuições do emprego pretendido sejam compatíveis com a deficiência de que é portadora.  

4. O candidato portador de necessidades especiais deverá declarar essa condição no ato da inscrição, especificando a deficiência 
da qual é portador, em consonância com o item 3 deste Capítulo. 
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5. Os candidatos portadores de necessidades especiais participarão do Concurso em igualdade de condições com os demais 
candidatos no que se refere a conteúdo das provas, avaliação e critérios de aprovação, dia, horário e local de realização das 
provas. 

6. O candidato portador de necessidades especiais que precisar de condições específicas para a realização da Prova Objetiva 
deverá indicar as necessidades, por ocasião da inscrição. 

7. O candidato portador de necessidades especiais deverá obrigatoriamente postar, dentro do período de inscrições, laudo 
médico original atestando o tipo e o grau ou nível de sua deficiência com expressa referência ao Código correspondente da 
Classificação Internacional de Doenças – CID, via SEDEX ou correspondência registrada – AR, à Empresa CKM Serviços, 
localizada à Rua Benedito Dias, 97 – Nova Aldeinha, Barueri, SP, CEP 06440-145. 

8. O candidato portador de necessidades especiais, se classificado no Concurso, figurará em duas listagens: a primeira, lista de 
classificação geral dos candidatos ao emprego de sua opção e a segunda, composta somente por candidatos portadores de 
necessidades especiais separados por emprego. 

9. O candidato portador de necessidades especiais, quando convocado, será avaliado por médico designado pela Prefeitura de 
Pindamonhangaba sob o ponto de vista do seu enquadramento legal.  
9.1 No caso do não enquadramento como pessoa portadora de necessidades especiais, o candidato passará a constar 

somente da lista geral de candidatos. Nesse caso, o candidato será informado que não consta mais da lista reservada às 
pessoas com necessidades especiais. 

10. A não observância do disposto nos subitens anteriores acarretará a perda do direito ao pleito das vagas reservadas aos 
candidatos em tais condições. 

11. Verificada a incompatibilidade entre a deficiência e as atribuições do emprego postulado, o candidato será desclassificado. 
12. Após a admissão do candidato portador de necessidades especiais, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a 

concessão de readaptação do emprego. 

I I I  -  DAS INSCRIÇÕES 

1. As inscrições deverão ser efetuadas pela internet no endereço www.pindamonhangaba.sp.gov.br ou www.makiyama.com.br 
no período e horário definidos no ANEXO I deste Edital. 

1.1 Não será permitida inscrição pelos correios, fac-símile, condicional ou fora do prazo estabelecido. 

2.  O candidato deverá possuir e comprovar, até a data da convocação, os requisitos exigidos para o emprego pretendido, 
conforme Tabela 001 do Capítulo I. 

3. Conhecer e estar de acordo com as exigências contidas neste Edital. 

4. O candidato deverá comprovar o enquadramento nas exigências contidas no Capítulo 13. 

5. O valor correspondente à taxa de inscrição será de: 

 

ESCOLARIDADE EXIGIDA VALOR (R$) 

ENSINO FUNDAMENTAL 10,00 

ENSINO MÉDIO E TÉCNICO 15,00 

ENSINO SUPERIOR 25,00 

 

6. Para inscrever-se pela internet, o candidato deverá: 

6.1 Acessar o site www.pindamonhangaba.sp.gov.br ou www.makiyama.com.br durante o período de inscrição, através do 
“link” correlato ao Concurso Público da Prefeitura de Pindamonhangaba; 

6.2 Ler e estar de acordo com o edital; 

6.3 Preencher total e corretamente a ficha de inscrição; 

6.4 Imprimir o comprovante de inscrição; 

6.5 Imprimir o boleto bancário; 

6.6 Efetuar o pagamento do boleto bancário, em qualquer agência da rede bancária, observado o valor descrito no item 5 
deste Capítulo, até a data limite expressa no Anexo I do presente edital. 

6.6.1 Para o pagamento da taxa de inscrição somente poderá ser utilizado o boleto bancário gerado na inscrição até a 
data limite expressa no Anexo I do presente edital. Atenção para o horário bancário. 

6.6.2 O pagamento por agendamento somente será aceito se comprovada a sua efetivação até a data limite expressa 
no Anexo I do presente edital. A inscrição que não atenda a todos os requisitos fixados será cancelada, a qualquer 
tempo. 

6.7 Às 23h 59min do último dia de inscrição (horário de Brasília), constante no Anexo I deste edital, a ficha de inscrição não 
será mais disponibilizada. 

6.8  A CKM Serviços e a Prefeitura de Pindamonhangaba não se responsabilizam por inscrições não efetivadas por motivos 
de queda na transmissão de dados ocasionadas por instabilidades, sinal fraco, dificuldades de acesso, ausência de sinal 
causadas por problemas na rede de computadores/internet. 
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6.9 O candidato que tiver dificuldade em realizar a sua inscrição pela internet por qualquer motivo deverá registrar 
imediatamente uma ocorrência através do e-mail: atendimento@makiyama.com.br para análise. 

6.10 O candidato que não registrar a ocorrência na data e horário em que ocorreu o fato, não terá seu pedido avaliado. 

7. O candidato será responsável por qualquer erro e/ou omissão, bem como pelas informações prestadas na ficha de inscrição. 

8. O candidato que fizer qualquer declaração falsa, inexata ou, ainda, que não possa satisfazer todas as condições estabelecidas 
neste Edital, terá sua inscrição cancelada e, em consequência, anulados todos os atos dela decorrentes, mesmo que aprovado 
nas provas e que o fato seja constatado posteriormente. 

9. Efetuada a inscrição, não será permitida alteração ou troca do emprego apontado na ficha de inscrição. 

10. No ato de inscrição, não serão solicitados os documentos comprobatórios do estabelecido no Capítulo XIII, sendo obrigatória a 
sua comprovação quando da convocação. 

11. A empresa CKM Serviços e a Prefeitura de Pindamonhangaba não farão em nenhuma hipótese a devolução da taxa paga pelo 
candidato.  

12. O candidato que efetuar mais de uma vez o pagamento do mesmo boleto não terá o valor pago a mais devolvido.  

IV – DAS PROVAS E JULGAMENTO  

1. A aplicação e correção das provas ficarão sob responsabilidade da empresa CKM Serviços, segundo os critérios definidos 
neste edital. 

2. AS PROVAS, RESPECTIVAS ETAPAS E CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO SÃO AS CONSTANTES DO QUADRO A SEGUIR: 

EMPREGOS ETAPAS CONDIÇÕES PARA HABILITAÇÃO 

ADVOGADO 

ARQUITETO 

ASSESSOR DE SERVIÇO TÉCNICO 

BIÓLOGO 

CONTADOR 

COORDENADOR DE OBRAS E SERVIÇOS 

ENGENHEIRO (CIVIL) 

ENGENHEIRO AGRÔNOMO 

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO 
TRABALHO 

FONOAUDIÓLOGO 

MÉDICO AMBULATORIAL - CLÍNICO 
GERAL 

TESOUREIRO 

AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR  

ALMOXARIFE 

AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL 

DESENHISTA 

FISCAL DE POSTURAS 

TÉCNICO DE NUTRIÇÃO 

TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 

TOPÓGRAFO 

Prova Objetiva 

Tipo: Classificatória e 
Eliminatória 

 

Estarão habilitados os candidatos que obtiverem nota igual ou 
maior que 50 na Prova Objetiva. Os demais serão 
desclassificados do Concurso Público. 

Nota final = Nota da Prova Objetiva 

EMPREGOS ETAPAS CONDIÇÕES PARA HABILITAÇÃO 

AGENTE DE SEGURANÇA 

AGENTE DE TRÂNSITO (FEMININO) 

AGENTE DE TRÂNSITO (MASCULINO) 

GUARDA  

 

Etapa 001: Prova 
Objetiva 

Tipo: Classificatória e 
Eliminatória 

Estarão habilitados na Etapa 001 e participarão da Etapa 002 
os candidatos que obtiverem nota igual ou maior que 50 na 
Prova Objetiva e estiverem entre os 100 (cem) primeiros 
classificados. Os demais serão desclassificados do Concurso 
Público. 

Caso ocorra empate de nota na classificação de nº 100 serão 
aplicados os critérios de desempate constantes neste edital. 

Etapa 002: Avaliação 
Física 

Tipo: Eliminatória 

Estarão habilitados na Etapa 002 os candidatos que obtiverem 
na Prova de Aptidão Física o conceito APTO em todos os 
exercícios avaliados. Os demais serão desclassificados do 
Concurso Público. 
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Etapa 003: Avaliação 
Psicológica 

Tipo: Eliminatória 

Estarão habilitados na Etapa 003 os candidatos que obtiverem 
na Avaliação Psicológica o conceito APTO. Os demais serão 
desclassificados do Concurso Público. 

Nota Final = Nota da Prova Objetiva 

EMPREGOS ETAPAS CONDIÇÕES PARA HABILITAÇÃO 

MOTORISTA ESPECIALIZADO 

 

Etapa 001: Prova 
Objetiva 

Tipo: Classificatória e 
Eliminatória 

Estarão habilitados na Etapa 001 e participarão da Etapa 002 
os candidatos que obtiverem nota igual ou maior que 50 na 
Prova Objetiva e estiverem entre os 80 (oitenta) primeiros 
classificados. Os demais serão desclassificados do Concurso 
Público. 

Caso ocorra empate de nota na classificação de nº 80 serão 
aplicados os critérios de desempate constantes neste edital. 

Etapa 002: Prova 
Prática  

Tipo: Classificatória e 
Eliminatória 

Estarão habilitados na Etapa 002 os candidatos que obtiverem 
na Prova Prática nota maior ou igual a 50.  

Os demais serão desclassificados do Concurso Público. 

Nota Final = (Nota da Prova Objetiva + Nota da Prova 
Prática)/2 

EMPREGOS ETAPAS CONDIÇÕES PARA HABILITAÇÃO 

ARMADOR 

BORRACHEIRO 

COVEIRO 

ELETRICISTA ESPECIALIZADO 

ENCANADOR 

FUNILEIRO PINTOR 

LAVADOR LUBRIFICADOR 

MARCENEIRO 

MECÂNICO 

MECÂNICO HIDRÁULICO 

MEIO OFICIAL 

MESTRE DE OBRAS E SERVIÇOS 

OPERADOR DE MÁQUINAS 

PEDREIRO DE OBRAS ESPECIAIS 

PINTOR 

SERRALHEIRO 

SERVENTE DE OBRAS 

TELEFONISTA 

Etapa 001: Prova 
Objetiva 

Tipo: Classificatória e 
Eliminatória 

Estarão habilitados na Etapa 001 e participarão da Etapa 002 
os candidatos que obtiverem nota igual ou maior que 50 na 
Prova Objetiva e estiverem entre os 30 (trinta) primeiros 
classificados. Os demais serão desclassificados do Concurso 
Público. 

Caso ocorra empate de nota na classificação de nº 30 serão 
aplicados os critérios de desempate constantes neste edital. 

Etapa 002: Prova 
Prática  

Tipo: Classificatória e 
Eliminatória 

Estarão habilitados na Etapa 002 os candidatos que obtiverem 
na Prova Prática nota maior ou igual a 50.  

Os demais serão desclassificados do Concurso Público. 

Nota Final = (Nota da Prova Objetiva + Nota da Prova 
Prática)/2 

3. Em hipótese alguma, haverá vistas, revisão ou fornecimento de cópia de Provas Objetiva, Prática, Aptidão Física ou Psicológica. 

V - DAS PROVAS E PONTUAÇÕES - PROVA OBJETIVA 

1. A Prova Objetiva será composta de questões de múltipla escolha, com 05 (cinco) alternativas cada uma, que seguirão o 
conteúdo programático apresentado no Anexo II deste Edital. 

2. Todas as provas para todos os empregos constarão de 10 (dez) questões de Língua Portuguesa, 05 (cinco) questões de 
Matemática, 05 (cinco) questões de Conhecimentos Gerais/Atualidades e 30 (trinta) questões de Conhecimentos Específicos, 
seguindo o nível de cada emprego. 

3. A prova objetiva tem no quadro abaixo definido as disciplinas, itens, valoração e nota final que a compõem e se aplica para 
todos os empregos. 

Disciplinas  Itens Valor unitário dos itens Total 

Língua Portuguesa 10 2,00 20 

Matemática 5 2,00 10 

Conhecimentos Gerais/Atualidades 5 2,00 10 

Conhecimentos Específicos 30 2,00 60 
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Nota máxima da Prova Objetiva 100 pontos 

4. A prova Objetiva terá duração de 3 horas. 

 

 

VI - DA PRESTAÇÃO DA PROVA OBJETIVA PARA TODOS OS EMPREGOS 

1. As Provas serão realizadas na cidade de Pindamonhangaba, com data prevista para 13/05/2012. 

2. Caso haja impossibilidade de aplicação na cidade de Pindamonhangaba, a empresa CKM Serviços poderá aplicar as provas em 
municípios vizinhos. 

3. A confirmação da data e as informações sobre horário e local para a realização da prova objetiva serão divulgadas 
oportunamente por meio de Edital de Convocação, no Jornal Tribuna do Norte e nos sites www.pindamonhangaba.sp.gov.br e 
www.makiyama.com.br. 

4. Só será permitida a participação na prova na respectiva data, horário e no local constante no Edital de Convocação. 

5. A empresa CKM Serviços encaminhará um e-mail de Convocação para os candidatos que cadastrarem o e-mail na ficha de 
inscrição. 

5.1 Esta Convocação não tem caráter oficial, pois é meramente informativa, devendo o candidato acompanhar pelo Jornal 
Tribuna do Norte e pelo site www.pindamonhangaba.sp.gov.br e www.makiyama.com.br a publicação do respectivo 
Edital de Convocação. 

5.2 A empresa CKM Serviços não se responsabiliza por e-mail não recebido, bloqueado por sistema AntiSpam ou incorreto. 

6. Eventualmente, se por qualquer motivo, o nome do candidato não constar do Edital de Convocação, mas for apresentado o 
respectivo comprovante de pagamento, efetuado nos moldes e prazos previstos neste Edital, o mesmo poderá participar 
deste Concurso Público, devendo preencher formulário específico. 

6.1 A inclusão de que trata este item 6 será realizada de forma condicional, sujeita a posterior verificação da regularidade da 
referida inscrição. 

6.2 Constatada a irregularidade da inscrição, a inclusão do candidato será automaticamente cancelada, sem direito a 
reclamação, independentemente de qualquer formalidade, considerados nulos todos os atos dela decorrentes. 

7. O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova, com antecedência mínima de 1(uma) hora, munido de: 

7.1 caneta de tinta azul ou preta, lápis preto n.º 2 e borracha macia; 

7.2 original de um dos seguintes documentos de identificação com foto (dentro do prazo de validade, conforme o caso): 
Cédula de Identidade (RG) ou Carteira de Órgão ou Conselho de Classe ou Carteira de Trabalho e Previdência Social 
(CTPS) ou Certificado Militar ou Carteira Nacional de Habilitação expedida nos termos da Lei Federal n.º 9.503/97 ou 
Passaporte. 

8. O portão de acesso ao local de prova será fechado no horário determinado no Edital de Convocação.  

9. Somente será admitido na sala de prova o candidato que apresentar um dos documentos discriminados no item 7 deste 
capítulo, desde que permita, com clareza, a sua identificação. 

10. Não será aceito protocolo ou cópia dos documentos citados, ainda que autenticada, ou qualquer outro documento diferente 
dos anteriormente definidos, inclusive carteira funcional de ordem pública ou privada. 

11. Não será admitido na sala de prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido no Edital de Convocação, 
porém a Comissão Organizadora do Concurso, em comum acordo com a Coordenação do Concurso Público, poderá tomar a 
decisão de ajustar/alterar o horário de início da Prova em função de intempérie da natureza, tumultos ou problemas causados 
por tráfego ou quaisquer eventos de força maior que possam eventualmente causar transtornos a todos os candidatos no 
momento de abertura dos portões. 

12.  Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do candidato, nem 
aplicação da prova fora do local, data e horários pré-estabelecidos. 

13. Será eliminado do Concurso Público o candidato que, durante a realização da prova, for surpreendido comunicando-se com 
outro candidato ou com terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro meio. 

14. Durante a prova, não serão permitidas consultas de qualquer espécie, bem como utilização de máquina calculadora, agenda 
eletrônica, telefone celular ou similares, ou qualquer material que não seja o estritamente necessário para a realização da 
prova. 

14.1 Todo aparelho eletrônico que estiver em posse do candidato deverá permanecer desligado, não sendo permitido nenhum 
tipo de aviso sonoro no local de aplicação das provas. 

15. O candidato somente poderá retirar-se do local de aplicação da prova depois de transcorrida 01 (uma) hora e 30 (trinta) 
minutos do início da prova. 

16. O candidato que finalizar a prova antes do tempo definido no item 15 deste Capítulo terá sua prova anulada caso: 

16.1 Não se mantenha em silêncio; 
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16.2 Recuse-se a permanecer na sala até o término do tempo estipulado; 

16.3 Provoque tumulto dentro da sala. 

17. O candidato não poderá ausentar-se da sala de prova sem o acompanhamento de um fiscal. 

18. O candidato que, eventualmente, necessitar alterar algum dado, ou fazer alguma reclamação ou sugestão deverá efetuá-lo 
através de e-mail atendimento@makiyama.com.br até a data da publicação do gabarito preliminar. 

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

20. Em caso de necessidade de amamentação durante a prova, a candidata deverá: 

20.1 Informar a Coordenação do Concurso Público com no mínimo 05 dias úteis de antecedência através de uma solicitação 
por escrito para atendimento@makiyama.com.br a necessidade de amamentar durante o período de prova; 

20.2 Providenciar um acompanhante para o bebê; 

20.3 Informar na solicitação citada neste item o nome e RG do acompanhante do bebê; 

20.4 No momento da amamentação, a candidata será acompanhada por um fiscal; 

20.5 Não haverá compensação do tempo de amamentação em relação à duração da prova da candidata. 

20.6 Não será estipulado um tempo mínimo de amamentação e nem o número de amamentações durante o período de 
prova, a frequência e o tempo necessário são de inteira responsabilidade da candidata. 

20.7 Excetuada a situação prevista no item 20 deste capítulo, não será permitida a permanência de qualquer acompanhante 
nas dependências do local de realização da prova, podendo ocasionar inclusive a não participação do candidato no 
Concurso Público. 

21. Em hipótese alguma, haverá vistas ou revisão da prova objetiva e ou da folha definitiva de respostas. 

22. No ato da realização da Prova Objetiva, o candidato receberá o Caderno de Questões e a Folha Definitiva de Respostas. 

22.1 O candidato deverá transcrever as respostas para a Folha Definitiva de Respostas, com caneta de tinta azul ou preta, 
bem como assinar no campo apropriado. 

22.2 A Folha Definitiva de Respostas, cujo preenchimento é de responsabilidade do candidato, é o único documento válido 
para a correção e deverá ser entregue no final ao fiscal de sala, juntamente com o Caderno de Questões. 

22.3 O caderno de questões será disponibilizado no site www.makiyama.com.br durante o período aberto a recursos para 
consulta, mediante o número de inscrição e CPF do candidato. 

22.4 Após a finalização do período de recurso o caderno de questões será retirado do site www.makiyama.com.br e não 
serão fornecidas cópias do caderno de questões. 

22.5 Não será computada questão com emenda ou rasura, ainda que legível, nem questão não respondida ou que contenha 
mais de uma resposta, mesmo que uma delas esteja correta, na Folha Definitiva de Respostas. 

22.6 Na Folha Definitiva de Respostas não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às respostas ou à 
assinatura, pois qualquer marca poderá ser lida pelas leitoras ópticas, prejudicando o desempenho do candidato. 

22.7 Em hipótese alguma haverá substituição da Folha Definitiva de Respostas por erro do candidato. 

23. A pontuação relativa à(s) questão (ões) eventualmente anulada(s) será atribuída a todos os candidatos presentes à prova. 

24. Em hipótese de haver publicação de alternativa errada no gabarito a banca se reserva o direito de proceder à retificação do 
gabarito, além de publicar a justificativa.  

 

VII – DA PROVA DE APTIDÃO FÍSICA PARA OS EMPREGOS DE: AGENTE DE SEGURANÇA, AGENTE DE TRÂNSITO 

(FEMININO E MASCULINO) E GUARDA 

1. A Avaliação de Aptidão Física objetiva avaliar a condição física do candidato para o exercício das atribuições do emprego. 
2. O candidato convocado para a Avaliação de Aptidão Física deverá apresentar Atestado Médico, emitido preferencialmente 

por um cardiologista ou especialista em medicina esportiva, datado de no máximo 45 (quarenta e cinco) dias anteriores à 
data da convocação para a Avaliação de Aptidão Física.  

3. Independente do atestado do item 2, no dia e local da Avaliação de Aptidão Física, o candidato convocado será submetido a 
uma avaliação clínica, abrangendo dados vitais – pressão arterial, pulso, temperatura, ausculta cardíaca e pulmonar e 
inspeção de extremidades e tronco. Caso apresente alteração de saúde que contraindique a realização da prova, não poderá 
realizá-la, estando desclassificado da prova. 

4. O candidato deverá apresentar-se com roupa apropriada para a prática desportiva e calçar tênis. 
5. A preparação e o aquecimento para a avaliação são de responsabilidade do próprio candidato, não podendo interferir no 

andamento do concurso. 
6. Em razão de condições climáticas, a critério da banca examinadora, a Avaliação de Aptidão Física poderá ser cancelada ou 

interrompida, acarretando aos candidatos que ainda não a realizaram, o adiamento para nova data, estipulada e divulgada. 
7. Os candidatos serão convocados por meio de Edital publicado no Jornal Tribuna do Norte e nos sites 

www.pindamonhangaba.sp.gov.br e www.makiyama.com.br. 
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8. Cada um dos testes que compõem a Avaliação da Aptidão Física é eliminatório; o candidato receberá parecer apto ou inapto.  
9. O candidato que não atingir a marca mínima exigida em cada um deles, não participará dos subsequentes. O candidato não 

habilitado, ou seja, inapto, será desclassificado da prova. 
10. Não haverá repetição na execução dos testes, exceto nos casos em que a banca examinadora concluir pela ocorrência de 

fatores de ordem técnica, não provocados pelo candidato, que tenham prejudicado o seu desempenho. 
11. O candidato que não comparecer, por qualquer motivo, no dia e horário marcados, será considerado desistente e 

automaticamente desclassificado da prova. 
12. A Avaliação de Aptidão Física consistirá de 3 (três) testes para o sexo masculino e 3 (três) testes para o sexo feminino, 

conforme descrição a seguir: 
a) TESTE DE FLEXO - EXTENSÃO DE COTOVELOS EM SUSPENSÃO NA BARRA FIXA (para sexo masculino) e TESTE DE FLEXO - 

EXTENSÃO DE COTOVELOS SOBRE O SOLO EM APOIO NO BANCO (para sexo feminino). 
b) TESTE ABDOMINAL (para sexo masculino e feminino). 
c) TESTE DE CORRIDA DE 12 minutos (para sexo masculino e feminino). 

13. Segue abaixo a descrição dos testes que serão aplicados na Avaliação de Aptidão Física: 
Teste de Flexo-Extensão de cotovelos em suspensão na barra fixa (masculino) 
13.1 Este teste consistirá em o candidato executar: 

a) Flexo - extensão de cotovelos em suspensão na barra fixa; 
b) Posição inicial: braços estendidos / empunhadura (pronada ou supinada), sem apoio dos pés; 
c) Execução: Ultrapassar a barra fixa com o queixo, através da flexão dos cotovelos. Retornar à posição inicial; 
d) A execução do teste deverá ser ininterrupta, não sendo permitido o repouso ou pausa entre as repetições; 
e) Mínimo habilitatório para este teste: 3 (três) repetições. 

14. Teste de Flexo-Extensão de cotovelos sobre o solo em apoio no banco (feminino) 
14.1 Esta prova consistirá em a candidata executar: 

a) Flexo - extensão dos cotovelos em apoio de frente no solo, com apoio simultâneo dos joelhos sobre uma 
elevação de até (30cm); 

b) Posição inicial: Decúbito ventral, perpendicularmente ao banco com os joelhos apoiados sobre o mesmo, mãos 
apoiadas no solo na largura dos ombros, cotovelos estendidos; 

c) Execução: Flexão dos cotovelos até tocar o peito no solo. Retornar à posição inicial; 
d) A execução do teste deverá ser ininterrupta, não sendo permitido o repouso ou pausa entre as repetições; 
e) Mínimo habilitatório para este teste: 9 (nove) repetições. 

15. Teste Abdominal (masculino e feminino) 
15.1 Este teste consistirá em o candidato executar: 

a) Posição Inicial: Decúbito dorsal, mãos à nuca e joelhos flexionados. 
b) Execução: Encostar os cotovelos nos joelhos ou coxas. Retornar à posição inicial. 
c) A execução do teste deverá ser ininterrupta, não sendo permitido o repouso ou pausa entre as repetições. 
d) Mínimo habilitatório para este teste: 

- Sexo Masculino: Mínimo habilitatório para este teste: 20 (vinte) repetições. 
- Sexo Feminino: Mínimo habilitatório para este teste: 15 (quinze) repetições. 

16. Teste de corrida de 12 minutos (masculino e feminino) 
16.1 Este teste consistirá em o candidato realizar corrida de 12 minutos em pista de atletismo. Após os 12 minutos será dado 

um sinal e os candidatos deverão parar no lugar em que estiverem. 
16.2  O mínimo habilitatório para este teste: 

a) Sexo Masculino: será considerado aprovado, neste teste, o candidato que percorrer nos 12 minutos a distância 
de 2.000 (dois mil) metros. 

b) Sexo Feminino: será considerada aprovada, neste teste, a candidata que percorrer nos 12 minutos a distância 
de 1.800 (mil e oitocentos) metros. 

VIII  – DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA PARA OS EMPREGOS DE: AGENTE DE SEGURANÇA,  AGENTE DE TRÂNSITO 

(FEMININO E MASCULINO) E GUARDA 

1. Serão convocados para a Avaliação Psicológica os candidatos APTOS na Avaliação de Aptidão Física, conforme estabelecido no 
CAPÍTULO IV DAS PROVAS E JULGAMENTO. 

2. Os candidatos serão convocados por meio de Aviso no dia da prova de Aptidão Física. 
3. Objetivo da Avaliação Psicológica: Verificar, mediante o uso de instrumentos específicos (testes psicológicos padronizados, 

validados cientificamente para a população brasileira) competências específicas, relacionadas ao desempenho das atividades 
do emprego. 

4. Da avaliação para os EMPREGOS de Agente de Segurança, Agente de Trânsito (Feminino e Masculino), Guarda. 
4.1 Considerando-se a natureza dos EMPREGOS, o perfil requerido para o bom desempenho das atribuições supõe, entre 

outros, que o candidato deverá apresentar os requisitos relacionados a: 
a. Equilíbrio emocional para a condução de situações de interação com situações críticas e de risco que envolvem 

pessoas e conflitos; 
b. Capacidade para análise e solução de problemas; 
c. Habilidade de comunicação para transmitir e ou receber informações verbais de forma clara e objetiva; 
d. Pró-Atividade para resolução de situações no âmbito profissional que envolvem pessoas em situações de risco; 
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e. Tomada de decisão equilibrada e ponderada para resolução de conflitos; 
f. Capacidade de trabalhar sob pressão para poder administrar as situações de limite emocional ao qual será submetido 

no exercício da profissão. 
5. Para fins de análise do candidato as competências a serem avaliadas serão: Equilíbrio Emocional, Análise e Solução de 

Problemas, Comunicação, Pró-atividade, Tomada de Decisão, Resistência a Pressão. 
6. Serão considerados APTOS os candidatos que apresentarem as competências descritas no item 4 e seus sub-itens deste 

capítulo. 

7. Na Avaliação Psicológica, o candidato receberá parecer Apto ou Inapto. 

8. O candidato que for considerado Inapto na Avaliação Psicológica será desclassificado do Concurso. 

9. O candidato que não comparecer, por qualquer motivo, no dia e horário aprazados, será considerado desistente e 

automaticamente desclassificado do Concurso. 

10. Esta etapa tem caráter eliminatório. 

10.1 A Avaliação será realizada por profissional da área de Psicologia com registro ativo no Conselho Regional de Psicologia - 

CRP. 

10.2 Caso o Candidato seja considerado INAPTO poderá solicitar entrevista devolutiva através de recurso para conhecimento de 

sua avaliação. 

IX – DAS PROVAS PRÁTICAS PARA OS EMPREGOS DE: FUNILEIRO PINTOR, MECÂNICO, MECÂNICO 

HIDRÁULICO, MESTRE DE OBRAS E SERVIÇOS, COORDENADOR DE OBRAS E  SERVIÇOS, MOTORISTA 

ESPECIALIZADO, OPERADOR DE MÁQUINAS, ARMADOR, BORRACHEIRO, COVEIRO, ELETRICISTA 

ESPECIALIZADO, ENCANADOR, LAVADOR LUBRIFICADOR, MARCENEIRO, MEIO OFICIAL,  PEDREIRO DE OBRAS 

ESPECIAIS, PINTOR, SERRALHEIRO, SERVENTE DE OBRAS E TELEFONISTA. 

1. A Prova Prática será realizada na cidade de Pindamonhangaba e acontecerá em dia, local e horário a ser comunicado 

oportunamente através do Edital de Convocação, por meio do Jornal Tribunal do Norte e nos sites www.makiyama.com.br e 

www.pindamonhangaba.sp.gov.br. 

2. A Convocação dos candidatos habilitados na Prova Objetiva para realização da Prova Prática será realizada mediante lista 

nominal organizada por ordem alfabética em edital próprio. 

3. O candidato que não comparecer a Prova Prática em dia e horário determinado no Edital próprio de convocação, será 

automaticamente eliminado do Concurso Público. 

4. É responsabilidade do candidato acompanhar no Jornal Tribuna do Norte e nos sites www.pindamonhangaba.sp.gov.br e 

www.makiyama.com.br a convocação. 

5. Recomenda-se a presença do candidato no local da prova com antecedência de 30(trinta) minutos do horário estabelecido no 

Edital de Convocação. 

6. Não será permitido ao candidato, sob qualquer pretexto, realizar a prova em local, data e horário diferentes do estabelecido 

no Edital de Convocação. 

7. O candidato que no momento da Prova Prática optar por não realizá-la, dentro do horário definido no Edital de Convocação, 

será automaticamente desclassificado. 

8. O candidato que abandonar a prova durante a tarefa proposta será automaticamente desclassificado. 

9. Será exigida a apresentação de um documento original de identificação oficial com foto (RG, CNH, etc.). 

10. A avaliação incidirá sobre a demonstração prática dos conhecimentos, habilidades e adequação de atitudes na execução das 

atividades relativas ao emprego. 

11. O candidato não habilitado será excluído do Concurso Público. 

12. Não será divulgado resultado parcial ou fracionado da Prova Prática. 

13. Ficará a critério do Avaliador aplicar ou não todos os itens descritos na prova prática, podendo ajustar o modelo da prova de 

acordo com a disponibilidade de equipamentos locais e situações de intempérie da natureza, desde que seja mantida a mesma 

condição para todos os candidatos. 

14. O aplicador poderá parar a prova a qualquer momento em que considerar que o candidato não está apto para dar 

continuidade à prova. 

15. DESCRIÇÃO DETALHADA DAS PROVAS PRÁTICAS 

15.1.1 OBJETIVO DA AVALIAÇÃO PRÁTICA: Avaliar a habilidade do candidato em desempenhar atividades práticas no 

exercício do emprego. 
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15.1.2 A Prova Prática será composta de uma ou mais TAREFAS PRÁTICAS FUNDAMENTADAS NA DESCRIÇÃO DO EMPREGO 

E DE SUAS PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES. 

15.1.3 Tempo Máximo de Prova: 01(uma)hora 

15.1.4 A prova poderá será realizada em grupo. 

15.1.5 CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO: 

a) Será considerado Apto o candidato que realizar de forma correta todas as tarefas propostas na prova prática e obtiver 

nota total maior ou igual a 50,00 na prova prática. 

ITENS A SEREM AVALIADOS 

DO JULGAMENTO 

INADEQUADO 
ADEQUADO 

PARCIALMENTE 
ADEQUADO 

Agilidade na execução da tarefa proposta 0 10 20 

Habilidade na execução da tarefa proposta 0 10 20 

Uso Correto das Ferramentas  

Conhecimento e Identificação das Ferramentas 
0 5 10 

Realização da(s) Tarefa(s) Proposta(s) 0 15 30 

Utilização dos Equipamentos de EPI – Respeito às Normas de Segurança 0 5 10 

Higiene do Posto ou Local da execução da tarefa 0 5 10 

NOTA MÁXIMA 100 

X - CLASSIFICAÇÃO FINAL 

1. Os candidatos aprovados serão classificados por ordem decrescente da pontuação final. 

2. Os candidatos classificados serão enumerados em 02 (duas) listas específicas, sendo uma geral (todos os candidatos 
aprovados), uma especial, para os portadores de necessidades especiais, que serão publicadas no Jornal Tribuna do Norte e 
nos sites www.pindamonhangaba.sp.gov.br e www.makiyama.com.br. 

XI -  DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

1. Em caso de igualdade de pontuação em qualquer uma das etapas constante no Capítulo IV – DAS PROVAS E JULGAMENTO, 
serão aplicados, sucessivamente, os seguintes critérios de desempate ao candidato: 

1.1 idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, nos termos da Lei Federal nº 10.741/2003, entre si e frente aos demais, 
sendo que será dada preferência ao de idade mais elevada; 

1.2 maior número de acertos nas questões de Conhecimentos Específicos; 

1.3 maior número de acertos nas questões de Língua Portuguesa; 

1.4 maior número de acertos nas questões de Matemática; 

1.5 maior número de acertos nas questões de Conhecimentos Gerais; 

1.6 mais idoso dentre os candidatos com idade inferior a 60(sessenta) anos. 

XII -  DOS RECURSOS 

1. O prazo para interposição de recurso será de 02 (dois) dias úteis contados da data da publicação do ato que deu origem, ou 
seja, a data da publicação do ato e o dia seguinte. 

2. Admitir-se-á um único recurso por candidato e de forma individualizada, contendo a(s) questão(ões) objeto de controvérsia e 
em 02 (duas) vias de igual teor (original e cópia). 

3. O recurso deverá ser protocolado, no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura de Pindamonhangaba, situado na 
Rua Deputado Claro César, número 30, Centro, com as seguintes especificações: 

− nome do candidato; 

− número de inscrição; 

− número do documento de identidade; 

− emprego para o qual se inscreveu; 

− a fundamentação ou o embasamento, com as devidas razões do recurso; 

− a questão objeto de controvérsia, de forma individualizada. 

4. O recurso deverá estar digitado ou datilografado e assinado, não sendo aceito recurso interposto por fac-símile (fax), telex, 
internet, telegrama ou outro meio não especificado neste Edital. 
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5. Os recursos recebidos serão encaminhados à empresa CKM Serviços para análise e decisão, respeitado o prazo máximo de 30 
(trinta) dias. 

6. A resposta ao recurso interposto será objeto de publicação no Jornal Tribuna do Norte e nos site 
www.pindamonhangaba.sp.gov.br e www.makiyama.com.br. 

7. O provimento de recurso interposto dentro das especificações, poderá, eventualmente, alterar a nota/classificação inicial 
obtida pelo candidato para uma nota/classificação superior ou inferior ou ainda poderá provocar a desclassificação do 
candidato que não obtiver nota mínima exigida para habilitação. 

8. Será indeferido o recurso interposto fora da forma e dos prazos estipulados neste Edital. 

9. Não haverá, em hipótese alguma, vistas ou revisão das provas e das Folhas Definitivas de Resposta. 

XIII -  DA CONVOCAÇÃO 

1. O candidato admitido será regido pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e demais normas aplicadas ao servidor público 
municipal.  

2. O candidato deverá comprovar quando da convocação: 

2.1 possuir, até a data da convocação, os requisitos exigidos para o emprego pretendido; 

2.2 ter 18 (dezoito) anos completos na data da convocação;  

2.3 ser brasileiro, nato ou naturalizado, ou cidadão português a quem foi concedida igualdade nas condições previstas no 
artigo 12, inciso II, § 1.º, da Constituição Federal de 1988; 

2.4 quando do sexo masculino, estar quite com as obrigações do Serviço Militar;  

2.5 estar em dia com as obrigações eleitorais; 

2.6 não registrar antecedentes criminais; 

2.7 não ter sido demitido ou exonerado do serviço público (federal, estadual ou municipal) em consequência de processo 
administrativo- disciplinar; 

3. Conhecer e estar de acordo com as exigências contidas neste Edital. 

4. Para efeito de sua admissão, fica o candidato sujeito à aprovação em exame médico admissional segundo a natureza e 
especificidade do emprego e à apresentação, no prazo legal, dos documentos que lhe foram exigidos. 

5. As convocações para provimento das vagas serão feitas por meio de publicação no Jornal Tribuna do Norte, não podendo ser 
alegada qualquer espécie de desconhecimento. 

XIV - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

1. A Prefeitura de Pindamonhangaba reserva-se o direito de proceder às admissões em número que atenda ao interesse e às 
necessidades do serviço, de acordo com a disponibilidade orçamentária e os empregos vagos existentes ou a vagarem, 
durante o período de validade do Concurso Público.  

1.1 A aprovação e a classificação definitiva geram para o candidato apenas a expectativa de direito à admissão. 

2. A inscrição do candidato implicará estar de acordo e ter a completa ciência das normas e condições estabelecidas neste Edital 
e das normas legais pertinentes, sobre as quais não poderá alegar desconhecimento. 

3. A inexatidão e/ou irregularidades nos documentos, mesmo que verificadas a qualquer tempo, em especial por ocasião da 
convocação, acarretarão a nulidade da inscrição com todas as suas decorrências, sem prejuízo das demais medidas de ordem 
administrativa, cível ou criminal. 

4. O prazo de validade deste Concurso Público será de 02 (dois) anos, contado da sua homologação, podendo ser prorrogado, a 
critério da Prefeitura de Pindamonhangaba, uma única vez e por igual período.  

5. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atualizações ou retificações, enquanto não consumada a providência ou evento 
que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em Edital ou Aviso a ser publicado no Jornal Tribuna do Norte e 
no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br e www.makiyama.com.br. 

6. As informações sobre o presente Concurso Público, até a publicação da classificação final, serão prestadas pela empresa CKM 
Serviços, por meio do e-mail: atendimento @makiyama.com.br e na Internet no site www.makiyama.com.br, sendo que após 
a competente homologação serão de responsabilidade da Prefeitura de Pindamonhangaba. 

7. Em caso de alteração de algum dado cadastral (endereço, e-mail, telefone etc), desde a inscrição até a publicação da 
classificação final, o candidato deverá requerer a atualização à empresa CKM Serviços, após a homologação e durante o prazo 
de validade deste Concurso Público o candidato deverá requerer a atualização cadastral à Prefeitura de Pindamonhangaba, no 
Departamento de Recursos Humanos, durante o horário das 8 às 17 horas. 

8. A Prefeitura de Pindamonhangaba e a empresa CKM Serviços se eximem das despesas com viagens e estadas dos candidatos 
para comparecimento em quaisquer das fases deste Concurso Público. 

9. A empresa CKM Serviços não emitirá Declaração de Aprovação em Concurso Público, pois a própria publicação no site 
www.pindamonhangaba.sp.gov.br e www.makiyama.com.br é documento hábil para fins de comprovação da aprovação. 
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10. Todas as convocações, avisos e resultados oficiais, referentes a este Concurso Público, serão publicados no Jornal Tribuna do 
Norte e nos sites www.pindamonhangaba.sp.gov.br e www.makiyama.com.br, sendo de inteira responsabilidade do candidato 
o seu acompanhamento, sobre os quais não poderá alegar desconhecimento. 

11. A Prefeitura de Pindamonhangaba e a empresa CKM Serviços não se responsabilizam por eventuais prejuízos ao candidato 
decorrentes de: 

a) endereço não atualizado; 

b) endereço de difícil acesso; 

c) correspondência devolvida pela ECT por razões diversas de fornecimento e/ou endereço errado do candidato; 

d) correspondência recebida por terceiros. 

12. O candidato que recusar o provimento do emprego deverá manifestar sua desistência por escrito, sendo excluído tacitamente 
do Concurso Público. 

13. Os questionamentos relativos a casos omissos ou duvidosos serão julgados pela Comissão da Prefeitura de Pindamonhangaba. 

14. O Caderno de Questões será incinerado imediatamente após a aplicação da prova. 

15. Decorridos 120 (cento e vinte) dias da homologação e não caracterizando qualquer óbice, é facultada a incineração das Folhas 
Definitivas de Respostas e demais registros escritos, mantendo-se, porém, pelo prazo de validade do Concurso Público, os 
registros eletrônicos. 

16. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações ou acréscimos, enquanto não consumada a providência ou evento 
que lhes disserem respeito, ou até a data da convocação dos candidatos para a prova correspondente, circunstância que será 
mencionada em Edital ou aviso a ser publicado no Jornal Tribuna do Norte e nos sites www.makiyama.com.br e 
www.pindamonhangaba.sp.gov.br. 

17. Sem prejuízo das sanções criminais cabíveis, a qualquer tempo, a Prefeitura de Pindamonhangaba poderá anular a inscrição, 
prova(s) ou admissão do candidato, desde que sejam verificadas falsidades de declaração ou irregularidade no Concurso 
Público. 

18. As situações não previstas em Edital e que possam ocorrer no dia da aplicação das provas objetiva e prática e avaliação física e 
psicológica serão decididas pela Comissão Especial do Concurso em comum acordo com a Comissão Organizadora do Concurso 
no momento de sua ocorrência, preservando sempre a lisura e a imparcialidade do Concurso. 

19. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Especial do Concurso. 

Para que não se alegue ignorância, publica-se o presente Edital que será publicado no Jornal Tribuna do Norte e no site 
www.pindamonhangaba.sp.gov.br e www.makiyama.com.br . 

 

Pindamonhangaba, 27 de março de 2012. 

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
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ANEXO I -  CRONOGRAMA 

 

PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA  27/03/2012 

PERÍODO DAS INSCRIÇÕES 27/03 a 08/04/2012 

DATA LIMITE PARA PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO 09/04/2012 

PUBLICAÇÃO DAS INSCRIÇÕES DEFERIDAS 17/04/2012 

PERÍODO ABERTO A RECURSOS 18 e 19/04/2012 

PUBLICAÇÃO DA CONVOCAÇÃO PARA A PROVA OBJETIVA 

 

20/04/2012 
LIBERAÇÃO DA ÁREA PARA IMPRESSÃO DAS CONVOCAÇÕES INDIVIDUAIS. 

ENVIO DE EMAIL DE CONVOCAÇÃO 

DATA DA PROVA OBJETIVA  13/05/2012 

PUBLICAÇÃO DO GABARITO PRELIMINAR 15/05/2012 

PERÍODO ABERTO A RECURSOS 15 e 16/05/2012 

PUBLICAÇÃO DO GABARITO OFICIAL, DA RESPOSTA DOS RECURSOS E RESULTADO PRELIMINAR  29/05/2012 

PERÍODO ABERTO A RECURSOS 29 e 30/05/2012 

PUBLICAÇÃO DO GABARITO OFICIAL, RESULTADO PRELIMINAR, CONVOCAÇÃO PARA PROVA 
PRÁTICA E PARA A PROVA DE APTIDÃO FÍSICA 

05/06/2012 

DATA DA PROVA DE APTIDÃO FÍSICA 08/06/2012 

DATA DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA 09/06/2012 

DATA DA PROVA PRÁTICA 09/06/2012 

PUBLICAÇÃO DO RESULTADO FINAL 19/06/2012 
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ANEXO II  -  CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

AS BIBLIOGRAFIAS SUGERIDAS PODERÃO SER UTILIZADAS PELAS BANCAS REALIZADORAS DAS QUESTÕES, MAS ESTE REFERENCIAL NÃO RETIRA O DIREITO DA 

BANCA DE SE EMBASAR EM ATUALIZAÇÕES, OUTROS TÍTULOS E PUBLICAÇÕES NÃO CITADAS NESTA BIBLIOGRAFIA.  

ESTA BIBLIOGRAFIA TEM APENAS O CARÁTER ORIENTADOR. 

As provas serão elaboradas com base nas Regras Ortográficas vigente, considerando que as novas regras do acordo 

ortográfico, serão obrigatórias no Brasil, em caráter definitivo, a partir de Janeiro de 2013 

 

001 - ADVOGADO 
NÍVEL: SUPERIOR COMPLETO EM DIREITO 
 
� LÍNGUA PORTUGUESA 
As questões de Língua Portuguesa têm por objetivo verificar a 
capacidade de leitura, compreensão e interpretação de texto, bem 
como, a habilidade de usar a linguagem como meio para produzir, 
expressar e comunicar ideias em diferentes situações. Interpretação 
de Textos. Tipos de Comunicação: Descrição, Narração e Dissertação. 
Figuras e Vícios de Linguagem. Ortografia Oficial. Acentuação Gráfica. 
Separação de Sílabas. Classes de Palavras: substantivo, adjetivo, 
verbo, artigo, preposição, advérbio, conjunção, numeral e pronomes. 
Pronomes: colocação, uso, formas pronominais de tratamento. Flexão 
Nominal e Verbal. Concordância Nominal e Verbal. Emprego de 
Tempos e Modos. Vozes do Verbo. Regência Nominal e Verbal. 
Ocorrência de Crase. Estrutura do Vocábulo: radicais e afixos. 
Formação de Palavras: composição e derivação. Termos da Oração. 
Tipos de Sujeito. Estrutura do Período: coordenação e subordinação. 
Sinônimos, antônimos e homônimos. Confronto e conhecimento de 
frases corretas e incorretas. - A prova de Língua Portuguesa será 
elaborada com base na Regra Ortográfica vigente, considerando que 
as novas regras do acordo ortográfico, serão obrigatórias no Brasil, em 
caráter definitivo, a partir de Janeiro de 2013 
 
� MATEMÁTICA 
O candidato deverá demonstrar competência para utilizar o raciocínio 
lógico (entendimento de estrutura lógica de situações-problema), 
bem como aplicar conteúdos matemáticos na vida prática, com 
relação aos seguintes pontos: Números relativos inteiros e 
fracionários: operações e suas propriedades (adição, subtração, 
multiplicação, divisão e potenciação). Múltiplos e divisores: máximo 
divisor comum e mínimo múltiplo comum. Frações ordinárias e 
decimais. Números decimais: propriedades e operações. Expressões 
numéricas. Equações do 1ºe 2º graus. Problemas. Sistemas de medida 
de tempo. Sistema métrico decimal. Sistema monetário brasileiro. 
Problemas, números e grandezas proporcionais: razões e proporções. 
Divisão em partes proporcionais. Regra de três simples e composta. 
Porcentagem. Juro simples: juros, capital, tempo, taxas e montantes. 
Fundamentos da Teoria dos Conjuntos; Conjuntos Numéricos: 
Números Naturais e Inteiros (divisibilidade, números primos, 
fatoração, Números Racionais e Irracionais (reta numérica, valor 
absoluto, representação decimal), Números Reais(relação de ordem e 
intervalos), Operações. Funções: Estudo das Relações, Definição da 
Função, Funções definidas por fórmulas: Domínio, Imagem e 
Contradomínio, Gráficos, Função Injetora, Sobrejetora e Bijetora, 
Funções par e ímpar, Funções crescentes e decrescentes, Função 
Inversa, Função Composta, Função Polinominal do 1º Grau, 
Quadrática, Modular, Exponencial e Logarítmica, Funções 
Trigonométricas. Resoluções de Equações, Inequações e Sistemas. 
Noções básicas de lógica, Análise de tabelas e gráficos, Raciocínio 
lógico e Resolução de situações-problema. 
 
� CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 
Conhecimentos marcantes do cenário cultural, político, científico, 
econômico e social no Brasil e no mundo. Princípios de organização 
social, cultural, meio ambiente, política e econômica brasileira. 
Análise dos principais conflitos nacionais e mundiais. Assuntos de 
interesse geral - nacional ou internacional - amplamente veiculados, 
nos últimos dois anos, pela imprensa falada ou escrita de circulação 
nacional ou local - rádio, televisão, jornais, revistas e/ou internet. 
 

� CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
CONHECIMENTOS BÁSICOS DE INFORMÁTICA: Windows XP, Office 
2007; Conhecimentos de navegação na Internet; Internet Explorer 8. 
DIREITO ADMINISTRATIVO: Administração Pública - princípios 
fundamentais, poderes e deveres. Uso e Abuso do poder. Organização 
Administrativa Brasileira (D.L.200/67 e 900/69-CF/88 artigos 37 e 
seguintes EC 19/98). Poderes Administrativos - vinculado, 
discricionário, hierárquico, regulamentar, disciplinar e de polícia. 
Processo Administrativo Disciplinar - do ato administrativo, conceito, 
requisitos, atributos, classificação, espécies. Anulação e revogação. 
Licitação e contratos, modalidades de contratos administrativos, 
agentes e servidores públicos, administração direta e indireta. 
Serviços delegados. Convênios e consórcios. Intervenção no domínio 
econômico. Controle da Administração Pública. Controle externo a 
emprego do Tribunal de Contas. Controle jurisdicional - sistemas de 
contencioso, administrativo e de jurisdição una. Instrumento do 
controle jurisdicional. Investidura. Processo disciplinar. Serviços 
Públicos - Concessão, permissão, autorização e delegação. Bens 
Públicos. Poder de Polícia. Desapropriação. Processos Administrativos. 
Responsabilidade Civil do Estado. Limitações à Propriedade Privada. 
Poder Regulamentar de Polícia. Licitações (Lei 8.666/93 e posteriores 
alterações) – Pregão – Lei 10.520/02. Contrato Administrativo. Crimes 
da Lei de Licitações – Lei 8.666/93. Improbidade Administrativa – Lei 
8.429/92. 
DIREITO CIVIL:Fontes formais do direito positivo. Vigência e eficácia. 
Conflitos de leis no tempo e no espaço. Hermenêutica e aplicação da 
lei. Pessoa natural - começo e fim da personalidade, capacidade de 
fato e de direito, pessoa absoluta e relativamente incapaz. Pessoa 
jurídica – classificação. Pessoa jurídica de direito público e privado - 
personalidade jurídica, representação e responsabilidade. Registro 
civil. Domicílio da pessoa natural e jurídica, pluralidade e mudança de 
domicílio. Bens - classificação, bens fora do comércio. Atos e fatos 
jurídicos - conceito e classificação, interpretação dos atos jurídicos, 
defeitos dos atos jurídicos, erro, dolo, coação, simulação e fraude. 
Modalidades - condição suspensiva, condição resolutiva e termo, 
forma, nulidade absoluta e relativa, ratificação. Atos ilícitos - conceito 
e espécies, prescrição – causas suspensivas e interruptivas. Direito das 
coisas - posse e propriedade. Direitos reais sobre coisas alheias - 
enfiteuse e servidões. Direitos reais de garantia - penhor, anticrese e 
hipoteca. Direito das obrigações - modalidades, cláusula penal, efeito 
das obrigações, pagamento por consignação, com sub-rogação, 
imputação, novação, transação, compromissos, confusão e remissão. 
Perdas e danos. Juros de mora. Cessão de crédito. Contratos - 
espécies, obrigação por declaração unilateral de vontade, obrigações 
por atos ilícitos. Responsabilidade Civil. Teoria da culpa e do risco. 
Dano moral. Liquidação das obrigações. Concurso de credores. 
Correção Monetária. Direito de Família. Sucessões. 
DIREITO PROCESSUAL CIVIL: Jurisdição - características, poderes, 
princípios, espécies. Competência - espécie, perpetuação, 
modificações, continência, prevenção. Incompetência. Conflito de 
competência. Ação - conceito, teoria, condições, classificação, 
elementos. Cumulação de ações. Processos - conceito, espécies, 
procedimento, princípios, pressupostos, formação do processo. 
Sujeitos da relação processual - o Juiz, órgãos auxiliares, partes, 
sujeitos, capacidade, representação, substituto processual. 
Litisconsórcio e suas espécies - assistência, intervenção de terceiros: 
oposição, admissão à autoria, denunciação da lide, chamamento ao 
processo, embargos de terceiros, processo e procedimento. Petição 
inicial - pedido, formas, causa de pedir, modificações de pedido. 
Resposta do réu - contestação, defesa de rito e mérito, defesa 
indireta, exceções, reconvenção, revelia. Atos processuais - formas, 
lugar, tempo, preclusão, prescrição, decadência, teoria das nulidades. 
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A prova - espécies, objeto, ônus, valoração. Atos do Juiz - sentenças, 
estrutura, requisitos, classificação, defeitos, efeitos, coisa julgada. A 
motivação das decisões judiciais - Procedimentos especiais, mandado 
de segurança, ação popular, ação civil pública. Execução de sentença - 
definitiva, provisória e liquidação. Processo de execução - das diversas 
espécies de execução, penhora, avaliação, arrematação, incidente. A 
defesa dos executados. Embargos em geral. Execução fiscal (Lei nº 
6.830/80) – processamento. Recursos - generalidades, duplo grau, 
pressupostos, recurso extraordinário, especial, adesivo, apelação, 
agravo. Embargos de declaração - Embargos Infringentes - 
representação e correição. Processo cautelar - estrutura, espécie, 
liminar, peculiaridades, execução. As recentes alterações do CPC.  
DIREITO CONSTITUCIONAL: Teoria geral do Direito Constitucional - 
objeto e conteúdo do Direito Constitucional. Constituição – conceito e 
concepções de Constituição, classificação das constituições. Poder 
constituinte originário e derivado. Revisão constitucional. Controle de 
constitucionalidade. Direito constitucional Intertemporal. Eficácia e 
aplicabilidade das normas constitucionais. Interpretação e integração 
das normas constitucionais. Direitos e garantias fundamentais. 
Direitos e deveres individuais e coletivos. Direitos sociais. Princípios 
do Estado de Direito. Princípio da legalidade. Princípio da igualdade. 
Princípio do controle judiciário. Garantias constitucionais - conceito e 
classificação. Remédios constitucionais - hábeas-corpus, mandado de 
segurança, mandado de injunção, hábeas-data. Direito de Petição. 
Direitos políticos - sistema político e brasileiro. Federação - bases 
teóricas do federalismo, estado unitário, estado regional e estado 
federal, soberania e autonomia no estado federal, repartição de 
competência na Federação e suas técnicas, repartição de competência 
na Constituição de 1988, intervenção federal nos estados, intervenção 
federal nos municípios, Governo da União, unidade do poder estatal e 
a separação de poderes. Bases constitucionais da administração 
pública. Princípios e normas referentes à administração direta e 
indireta. Regime jurídico dos servidores públicos civis - regime único, 
isonomia. Direitos sociais aplicados aos servidores - aposentados e 
disponibilidade, estabilidade. Poder judiciário – organização. Estatuto 
constitucional da magistratura. Supremo Tribunal Federal - 
organização e competência. Superior Tribunal de Justiça - organização 
e competência. Justiça Federal - organização e competência. 
Ministério do Trabalho - organização e competência. Ministério 
Público. Advocacia Geral da União. Advocacia e Defensoria Pública 
(artigos 127 e 135). Bases constitucionais da tributação e das finanças 
públicas. Sistema Tributário Nacional - princípios gerais, limitação do 
poder de tributar, impostos da união, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios, discriminação das rendas tributárias, repartição das 
receitas tributárias (artigos 145 e 162). Finanças públicas - princípios 
gerais, estrutura dos orçamentos públicos, princípios e normas 
constitucionais orçamentárias, elaboração da Lei Orçamentária, 
fiscalização contábil, financeira e orçamentária, controle interno, 
externo e tribunais de contas. Ordem econômica e financeira - 
princípios gerais, atuação do Estado no domínio econômico, ordem 
econômica e financeira. Política urbana - bases constitucionais do 
direito urbanístico. Sistema Financeiro Nacional.  
DIREITO DO TRABALHO 
DIREITO INDIVIDUAL DO TRABALHO - garantias constitucionais, 
proteção contra despedida arbitrária, FGTS, salário mínimo, piso 
salarial, irredutibilidade do salário, décimo terceiro salário, trabalho 
noturno, proteção do salário, participação nos lucros ou resultados, 
duração do trabalho, turnos de revezamento, repouso semanal 
remunerado, serviço extraordinário, férias, licença à gestante, licença 
paternidade, proteção do trabalho da mulher, aviso prévio, 
periculosidade, insalubridade, penosidade, creches e pré-escolas, 
prazos prescricionais das ações trabalhistas, isonomia salarial, 
proteção do trabalho do menor. CLT - normas gerais e especiais de 
tutela do trabalho, contrato individual do trabalho, disposições gerais, 
remuneração, alteração, suspensão, interrupção, rescisão, aviso 
prévio, estabilidade, força maior, disposições especiais.Direito coletivo 
do trabalho - garantias constitucionais, organização sindical, 
reconhecimento de convenções e acordos coletivos de trabalho, 
direito de greve.CLT - organização sindical, convenções e acordos 
coletivos. Organização da Justiça do Trabalho - normas constitucionais 

e celetistas. Legislação complementar - FGTS, greve, abono anual, vale 
transporte, estágio, trabalho rural e trabalho temporário.  
DIREITO PREVIDENCIÁRIO: Fundamentos da Previdência Social. Risco 
Social - conceito, classificação, contingências cobertas. Proteção Social 
- poupança individual, mutualidades e seguro privado, assistência 
privada e publica, segurosocial e seguridade social. Relação 
previdenciária - natureza jurídica, elementos, sujeito, objeto, 
conteúdo e modo de formação. Contribuição previdenciária - natureza 
jurídica, da União, das empresas e dos segurados. Evolução da 
previdência social no Brasil - caixas por empresas e filiação por 
profissões, LOPS, INPS e SINPAS. Infortunística - noções fundamentais, 
conceito de acidente do trabalho, doenças profissionais e do trabalho. 
Reparação do sinistro - teorias subjetiva, objetiva e social, 
procedimento judicial, custeio do seguro de acidente do trabalho. 
Seguridade social na Constituição Federal - saúde, previdência social e 
assistência social. Emenda Constitucional nº 20/98. Regime Geral de 
Previdência Social. Regimes Especiais - do servidor público federal, 
estadual e municipal. 
DIREITO COMERCIAL: Sociedades Comerciais - conceito, ato 
constitutivo, personalidade jurídica, contrato social, tipos de 
sociedades - características.  Direitos e deveres dos sócios.  
Administração e gerências. Títulos de crédito - conceito, característica 
e classificação, código de defesa do consumidor, princípios gerais, 
campo de aplicação. Sociedade de economia mista. Nova Lei de 
Falências (Lei nº 11.101/05) 
 

002 - AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR 
NÍVEL: ENSINO MÉDIO COMPLETO 
 
� LÍNGUA PORTUGUESA 
As questões de Língua Portuguesa têm por objetivo verificar a 
capacidade de leitura, compreensão e interpretação de texto, bem 
como, a habilidade de usar a linguagem como meio para produzir, 
expressar e comunicar ideias em diferentes situações. Interpretação 
de Textos. Tipos de Comunicação: Descrição, Narração e Dissertação. 
Figuras e Vícios de Linguagem. Ortografia Oficial. Acentuação Gráfica. 
Separação de Sílabas. Classes de Palavras: substantivo, adjetivo, 
verbo, artigo, preposição, advérbio, conjunção, numeral e pronomes. 
Pronomes: colocação, uso, formas pronominais de tratamento. Flexão 
Nominal e Verbal. Concordância Nominal e Verbal. Emprego de 
Tempos e Modos. Vozes do Verbo. Regência Nominal e Verbal. 
Ocorrência de Crase. Estrutura do Vocábulo: radicais e afixos. 
Formação de Palavras: composição e derivação. Termos da Oração. 
Tipos de Sujeito. Estrutura do Período: coordenação e subordinação. 
Sinônimos, antônimos e homônimos. Confronto e conhecimento de 
frases corretas e incorretas. - A prova de Língua Portuguesa será 
elaborada com base na Ortográfica vigente, considerando que as 
novas regras do acordo ortográfico, serão obrigatórias no Brasil, em 
caráter definitivo, a partir de Janeiro de 2013 
 
� MATEMÁTICA 
O candidato deverá demonstrar competência para utilizar o raciocínio 
lógico (entendimento de estrutura lógica de situações-problema), 
bem como aplicar conteúdos matemáticos na vida prática, com 
relação aos seguintes pontos: Conjuntos numéricos: números reais; 
Operações Matemáticas: com potencia e com radicais; Razão e 
Proporção; Regra de Três Simples e Composta; Porcentagem; Equação 
do 1º e 2º grau: solução de problemas; Sistemas de Medidas: decimal 
e não decimal; Geometria Plana: perímetro, áreas e volume; 
Complemento de Geometria: semelhança, relações métricas no 
triangulo retângulo ; Noções de Estatística: função e gráfico e Juros 
Simples e Compostos. 
Noções básicas de lógica, Análise de tabelas e gráficos, Raciocínio 
lógico e Resolução de situações-problema. 
 
� CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 
Conhecimentos marcantes do cenário cultural, político, científico, 
econômico e social no Brasil e no mundo. Princípios de organização 
social, cultural, meio ambiente, política e econômica brasileira. 
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Análise dos principais conflitos nacionais e mundiais. Assuntos de 
interesse geral - nacional ou internacional - amplamente veiculados, 
nos últimos dois anos, pela imprensa falada ou escrita de circulação 
nacional ou local - rádio, televisão, jornais, revistas e/ou internet. 
 
� CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
CONHECIMENTOS BÁSICOS DE INFORMÁTICA: Windows XP, Office 
2007; Conhecimentos de navegação na Internet; Internet Explorer 8. 
LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA 
Principais aspectos da organização e funcionamento da Educação 
Nacional – a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Medidas 
e dispositivos legais de proteção à criança e ao adolescente – o 
Estatuto da Criança e do Adolescente ( ECA) Direitos da Criança 
(conceituação, direitos fundamentais, direito à educação, à cultura, ao 
esporte e ao lazer, direito à liberdade, prevenção da ocorrência de 
ameaça aos direitos) - Lei Federal n°.8069/90 (ECA). Escola, 
Democracia e Cidadania: autonomia e autogestão; noções de teorias 
da educação. Constituição Federal (arts. 205 a 214 e art. 60 ADCT);Lei 
Federal n°.9394/96. Atendimento ao público interno; Primeiros 
Socorros; 
 

003 - AGENTE DE SEGURANÇA 
NÍVEL: ENSINO MÉDIO COMPLETO 
 
� LÍNGUA PORTUGUESA 
As questões de Língua Portuguesa têm por objetivo verificar a 
capacidade de leitura, compreensão e interpretação de texto, bem 
como, a habilidade de usar a linguagem como meio para produzir, 
expressar e comunicar ideias em diferentes situações. Interpretação 
de Textos. Tipos de Comunicação: Descrição, Narração e Dissertação. 
Figuras e Vícios de Linguagem. Ortografia Oficial. Acentuação Gráfica. 
Separação de Sílabas. Classes de Palavras: substantivo, adjetivo, 
verbo, artigo, preposição, advérbio, conjunção, numeral e pronomes. 
Pronomes: colocação, uso, formas pronominais de tratamento. Flexão 
Nominal e Verbal. Concordância Nominal e Verbal. Emprego de 
Tempos e Modos. Vozes do Verbo. Regência Nominal e Verbal. 
Ocorrência de Crase. Estrutura do Vocábulo: radicais e afixos. 
Formação de Palavras: composição e derivação. Termos da Oração. 
Tipos de Sujeito. Estrutura do Período: coordenação e subordinação. 
Sinônimos, antônimos e homônimos. Confronto e conhecimento de 
frases corretas e incorretas. - A prova de Língua Portuguesa será 
elaborada com base na Ortográfica vigente, considerando que as 
novas regras do acordo ortográfico, serão obrigatórias no Brasil, em 
caráter definitivo, a partir de Janeiro de 2013 
 
� MATEMÁTICA 
O candidato deverá demonstrar competência para utilizar o raciocínio 
lógico (entendimento de estrutura lógica de situações-problema), 
bem como aplicar conteúdos matemáticos na vida prática, com 
relação aos seguintes pontos: Conjuntos numéricos: números reais; 
Operações Matemáticas: com potencia e com radicais; Razão e 
Proporção; Regra de Três Simples e Composta; Porcentagem; Equação 
do 1º e 2º grau: solução de problemas; Sistemas de Medidas: decimal 
e não decimal; Geometria Plana: perímetro, áreas e volume; 
Complemento de Geometria: semelhança, relações métricas no 
triangulo retângulo ; Noções de Estatística: função e gráfico e Juros 
Simples e Compostos. 
Noções básicas de lógica, Análise de tabelas e gráficos, Raciocínio 
lógico e Resolução de situações-problema. 
 
� CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 
Conhecimentos marcantes do cenário cultural, político, científico, 
econômico e social no Brasil e no mundo. Princípios de organização 
social, cultural, meio ambiente, política e econômica brasileira. 
Análise dos principais conflitos nacionais e mundiais. Assuntos de 
interesse geral - nacional ou internacional - amplamente veiculados, 
nos últimos dois anos, pela imprensa falada ou escrita de circulação 
nacional ou local - rádio, televisão, jornais, revistas e/ou internet. 
 

� CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
CONHECIMENTOS BÁSICOS DE INFORMÁTICA: Windows XP, Office 
2007; Conhecimentos de navegação na Internet; Internet Explorer 8. 
LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA 
Constituição Federal Artigos 5°, 37, 38, 39, 40 e 144; Exercício da 
guarda interna e externa das  dependências das áreas públicas; 
Manutenção da ordem e disciplina no local de trabalho; Prevenção de 
acidentes; Prevenção de roubos; prevenção de incêndios; Vigilância 
do patrimônio público extensivo a parques e reservas florestais; 
auxilio na gestão de trânsito; Manutenção da fluidez e segurança do 
transito urbano e rural Prestação de informações ao público e aos 
órgãos competentes; Prática de atendimento de telefonemas e 
anotações de recados; Atitudes no serviço; regras básicas de 
comportamento profissional para o trato diário com o público interno 
e externo e colegas de trabalho buscando promover a educação para 
a segurança e cidadania. Práticas de manutenção da segurança no 
trabalho; Regras de relações humanas.Lei Orgânica do Município de 
Pindamonhangaba ( capítulo Segurança ) 
 

004 - AGENTE DE TRÂNSITO (FEMININO) 
NÍVEL: ENSINO MÉDIO COMPLETO 
 
� LÍNGUA PORTUGUESA 
As questões de Língua Portuguesa têm por objetivo verificar a 
capacidade de leitura, compreensão e interpretação de texto, bem 
como, a habilidade de usar a linguagem como meio para produzir, 
expressar e comunicar ideias em diferentes situações. Interpretação 
de Textos. Tipos de Comunicação: Descrição, Narração e Dissertação. 
Figuras e Vícios de Linguagem. Ortografia Oficial. Acentuação Gráfica. 
Separação de Sílabas. Classes de Palavras: substantivo, adjetivo, 
verbo, artigo, preposição, advérbio, conjunção, numeral e pronomes. 
Pronomes: colocação, uso, formas pronominais de tratamento. Flexão 
Nominal e Verbal. Concordância Nominal e Verbal. Emprego de 
Tempos e Modos. Vozes do Verbo. Regência Nominal e Verbal. 
Ocorrência de Crase. Estrutura do Vocábulo: radicais e afixos. 
Formação de Palavras: composição e derivação. Termos da Oração. 
Tipos de Sujeito. Estrutura do Período: coordenação e subordinação. 
Sinônimos, antônimos e homônimos. Confronto e conhecimento de 
frases corretas e incorretas. - A prova de Língua Portuguesa será 
elaborada com base na Ortográfica vigente, considerando que as 
novas regras do acordo ortográfico, serão obrigatórias no Brasil, em 
caráter definitivo, a partir de Janeiro de 2013 
 
� MATEMÁTICA 
O candidato deverá demonstrar competência para utilizar o raciocínio 
lógico (entendimento de estrutura lógica de situações-problema), 
bem como aplicar conteúdos matemáticos na vida prática, com 
relação aos seguintes pontos: Conjuntos numéricos: números reais; 
Operações Matemáticas: com potencia e com radicais; Razão e 
Proporção; Regra de Três Simples e Composta; Porcentagem; Equação 
do 1º e 2º grau: solução de problemas; Sistemas de Medidas: decimal 
e não decimal; Geometria Plana: perímetro, áreas e volume; 
Complemento de Geometria: semelhança, relações métricas no 
triangulo retângulo ; Noções de Estatística: função e gráfico e Juros 
Simples e Compostos. 
Noções básicas de lógica, Análise de tabelas e gráficos, Raciocínio 
lógico e Resolução de situações-problema. 
 
� CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 
Conhecimentos marcantes do cenário cultural, político, científico, 
econômico e social no Brasil e no mundo. Princípios de organização 
social, cultural, meio ambiente, política e econômica brasileira. 
Análise dos principais conflitos nacionais e mundiais. Assuntos de 
interesse geral - nacional ou internacional - amplamente veiculados, 
nos últimos dois anos, pela imprensa falada ou escrita de circulação 
nacional ou local - rádio, televisão, jornais, revistas e/ou internet. 
 
� CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA 
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Legislação de trânsito no Brasil.O Sistema Nacional de Trânsito (SNT).A 
Política Nacional de Trânsito (PNT).O município como parte integrante 
do SNT. Habilidades fundamentais para um agente da autoridade de 
trânsito Áreas de abrangência da engenharia de trânsito. Elementos 
dos sistemas de trânsito. Sistema viário. Sinalização. Como evitar 
acidentes de trânsito. Medidas de segurança para o trânsito. 
Habilitações , infrações e penalidades. 
 

005 - AGENTE DE TRÂNSITO (MASCULINO) 
NÍVEL: ENSINO MÉDIO COMPLETO 
 
� LÍNGUA PORTUGUESA 
As questões de Língua Portuguesa têm por objetivo verificar a 
capacidade de leitura, compreensão e interpretação de texto, bem 
como, a habilidade de usar a linguagem como meio para produzir, 
expressar e comunicar ideias em diferentes situações. Interpretação 
de Textos. Tipos de Comunicação: Descrição, Narração e Dissertação. 
Figuras e Vícios de Linguagem. Ortografia Oficial. Acentuação Gráfica. 
Separação de Sílabas. Classes de Palavras: substantivo, adjetivo, 
verbo, artigo, preposição, advérbio, conjunção, numeral e pronomes. 
Pronomes: colocação, uso, formas pronominais de tratamento. Flexão 
Nominal e Verbal. Concordância Nominal e Verbal. Emprego de 
Tempos e Modos. Vozes do Verbo. Regência Nominal e Verbal. 
Ocorrência de Crase. Estrutura do Vocábulo: radicais e afixos. 
Formação de Palavras: composição e derivação. Termos da Oração. 
Tipos de Sujeito. Estrutura do Período: coordenação e subordinação. 
Sinônimos, antônimos e homônimos. Confronto e conhecimento de 
frases corretas e incorretas. - A prova de Língua Portuguesa será 
elaborada com base na Ortográfica vigente, considerando que as 
novas regras do acordo ortográfico, serão obrigatórias no Brasil, em 
caráter definitivo, a partir de Janeiro de 2013 
 
� MATEMÁTICA 
O candidato deverá demonstrar competência para utilizar o raciocínio 
lógico (entendimento de estrutura lógica de situações-problema), 
bem como aplicar conteúdos matemáticos na vida prática, com 
relação aos seguintes pontos: Conjuntos numéricos: números reais; 
Operações Matemáticas: com potencia e com radicais; Razão e 
Proporção; Regra de Três Simples e Composta; Porcentagem; Equação 
do 1º e 2º grau: solução de problemas; Sistemas de Medidas: decimal 
e não decimal; Geometria Plana: perímetro, áreas e volume; 
Complemento de Geometria: semelhança, relações métricas no 
triangulo retângulo ; Noções de Estatística: função e gráfico e Juros 
Simples e Compostos. 
Noções básicas de lógica, Análise de tabelas e gráficos, Raciocínio 
lógico e Resolução de situações-problema. 
 
� CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 
Conhecimentos marcantes do cenário cultural, político, científico, 
econômico e social no Brasil e no mundo. Princípios de organização 
social, cultural, meio ambiente, política e econômica brasileira. 
Análise dos principais conflitos nacionais e mundiais. Assuntos de 
interesse geral - nacional ou internacional - amplamente veiculados, 
nos últimos dois anos, pela imprensa falada ou escrita de circulação 
nacional ou local - rádio, televisão, jornais, revistas e/ou internet. 
 
� CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA 
Legislação de trânsito no Brasil.O Sistema Nacional de Trânsito (SNT).A 
Política Nacional de Trânsito (PNT).O município como parte integrante 
do SNT. Habilidades fundamentais para um agente da autoridade de 
trânsito Áreas de abrangência da engenharia de trânsito. Elementos 
dos sistemas de trânsito. Sistema viário. Sinalização. Como evitar 
acidentes de trânsito. Medidas de segurança para o trânsito. 
Habilitações , infrações e penalidades. 
 

006 - ALMOXARIFE 
NÍVEL: ENSINO MÉDIO COMPLETO 
 

� LÍNGUA PORTUGUESA 
As questões de Língua Portuguesa têm por objetivo verificar a 
capacidade de leitura, compreensão e interpretação de texto, bem 
como, a habilidade de usar a linguagem como meio para produzir, 
expressar e comunicar ideias em diferentes situações. Interpretação 
de Textos. Tipos de Comunicação: Descrição, Narração e Dissertação. 
Figuras e Vícios de Linguagem. Ortografia Oficial. Acentuação Gráfica. 
Separação de Sílabas. Classes de Palavras: substantivo, adjetivo, 
verbo, artigo, preposição, advérbio, conjunção, numeral e pronomes. 
Pronomes: colocação, uso, formas pronominais de tratamento. Flexão 
Nominal e Verbal. Concordância Nominal e Verbal. Emprego de 
Tempos e Modos. Vozes do Verbo. Regência Nominal e Verbal. 
Ocorrência de Crase. Estrutura do Vocábulo: radicais e afixos. 
Formação de Palavras: composição e derivação. Termos da Oração. 
Tipos de Sujeito. Estrutura do Período: coordenação e subordinação. 
Sinônimos, antônimos e homônimos. Confronto e conhecimento de 
frases corretas e incorretas. - A prova de Língua Portuguesa será 
elaborada com base na Ortográfica vigente, considerando que as 
novas regras do acordo ortográfico, serão obrigatórias no Brasil, em 
caráter definitivo, a partir de Janeiro de 2013 
 
� MATEMÁTICA 
O candidato deverá demonstrar competência para utilizar o raciocínio 
lógico (entendimento de estrutura lógica de situações-problema), 
bem como aplicar conteúdos matemáticos na vida prática, com 
relação aos seguintes pontos: Conjuntos numéricos: números reais; 
Operações Matemáticas: com potencia e com radicais; Razão e 
Proporção; Regra de Três Simples e Composta; Porcentagem; Equação 
do 1º e 2º grau: solução de problemas; Sistemas de Medidas: decimal 
e não decimal; Geometria Plana: perímetro, áreas e volume; 
Complemento de Geometria: semelhança, relações métricas no 
triangulo retângulo ; Noções de Estatística: função e gráfico e Juros 
Simples e Compostos. 
Noções básicas de lógica, Análise de tabelas e gráficos, Raciocínio 
lógico e Resolução de situações-problema. 
 
� CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 
Conhecimentos marcantes do cenário cultural, político, científico, 
econômico e social no Brasil e no mundo. Princípios de organização 
social, cultural, meio ambiente, política e econômica brasileira. 
Análise dos principais conflitos nacionais e mundiais. Assuntos de 
interesse geral - nacional ou internacional - amplamente veiculados, 
nos últimos dois anos, pela imprensa falada ou escrita de circulação 
nacional ou local - rádio, televisão, jornais, revistas e/ou internet. 
 
� CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
CONHECIMENTOS BÁSICOS DE INFORMÁTICA: Windows XP, Office 
2007; Conhecimentos de navegação na Internet; Internet Explorer 8. 
LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA 
Operações logísticas: planejamento e implementação da 
armazenagem e gestão de estoques: recursos, prazos, 
responsabilidades e riscos. Transporte e distribuição de material. 
Organização de áreas; movimentação  de cargas e mercadorias; 
compatibilidade. Segurança no trabalho e preservação ambiental. 
Ergometria. Controle de estoques; reposição. Estocagem de materiais 
em geral. Estrutura e funcionamento do setor. Fichas técnicas. Gestão 
de  mercadorias. Controle e redução de perdas. Conhecimentos de 
inventário rotativo de estoque; controle de recebimento e expedição 
de mercadorias. Normas de prevenção e combate a incêndio. 
 
 

007 - ARMADOR 
NÍVEL: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 
 
� LÍNGUA PORTUGUESA 
As questões de Língua Portuguesa têm por objetivo verificar a 
capacidade de leitura, compreensão e interpretação de texto, bem 
como, a habilidade de usar a linguagem como meio para produzir, 
expressar e comunicar idéias em diferentes situações. Interpretação e 
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Compreensão de textos. Emprego das classes de palavras: 
substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio e 
preposição. Acentuação Gráfica; Crase; Pontuação. 
A prova de Língua Portuguesa será elaborada com base na Regra 
Ortográfica vigente, considerando que as novas regras do acordo 
ortográfico, serão obrigatórias no Brasil, em caráter definitivo, a partir 
de Janeiro de 2013 
 
� MATEMÁTICA 
Sistema de Medidas - Resolução de Problemas - As 04 operações 
(cálculos simples) – Operações com números racionais (fração) – 
Resolução de situações-problema. 
 
� CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 
Conhecimentos marcantes do cenário cultural, político, científico, 
econômico e social no Brasil e no mundo. Princípios de organização 
social, cultural, meio ambiente, política e econômica brasileira. 
Análise dos principais conflitos nacionais e mundiais. Assuntos de 
interesse geral - nacional ou internacional - amplamente veiculados, 
nos últimos dois anos, pela imprensa falada ou escrita de circulação 
nacional ou local - rádio, televisão, jornais, revistas e/ou internet. 
 
� CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
As Normas Regulamentadoras - NR, relativas à segurança e medicina 
do trabalho (Da NR01 a NR34). Organização do local de trabalho. 
Comportamento no local de trabalho. Primeiros Socorros. Noções 
práticas de como evitar acidentes. 
Conhecimento dos materiais: arames - ferros; Noções de vigamento; 
Noções de desenho técnico.Normas de segurança do Trabalho NR 11e 
NR18 MTB-  amarração de escadas –colocação de travas –quedas- 
colocação de cabos –guias , uso correto da serra de bancada. 
 

008 - ARQUITETO 
NÍVEL: SUPERIOR COMPLETO EM ARQUITETURA 
 
� LÍNGUA PORTUGUESA 
As questões de Língua Portuguesa têm por objetivo verificar a 
capacidade de leitura, compreensão e interpretação de texto, bem 
como, a habilidade de usar a linguagem como meio para produzir, 
expressar e comunicar ideias em diferentes situações. Interpretação 
de Textos. Tipos de Comunicação: Descrição, Narração e Dissertação. 
Figuras e Vícios de Linguagem. Ortografia Oficial. Acentuação Gráfica. 
Separação de Sílabas. Classes de Palavras: substantivo, adjetivo, 
verbo, artigo, preposição, advérbio, conjunção, numeral e pronomes. 
Pronomes: colocação, uso, formas pronominais de tratamento. Flexão 
Nominal e Verbal. Concordância Nominal e Verbal. Emprego de 
Tempos e Modos. Vozes do Verbo. Regência Nominal e Verbal. 
Ocorrência de Crase. Estrutura do Vocábulo: radicais e afixos. 
Formação de Palavras: composição e derivação. Termos da Oração. 
Tipos de Sujeito. Estrutura do Período: coordenação e subordinação. 
Sinônimos, antônimos e homônimos. Confronto e conhecimento de 
frases corretas e incorretas. - A prova de Língua Portuguesa será 
elaborada com base na Regra Ortográfica vigente, considerando que 
as novas regras do acordo ortográfico, serão obrigatórias no Brasil, em 
caráter definitivo, a partir de Janeiro de 2013 
 
� MATEMÁTICA 
O candidato deverá demonstrar competência para utilizar o raciocínio 
lógico (entendimento de estrutura lógica de situações-problema), 
bem como aplicar conteúdos matemáticos na vida prática, com 
relação aos seguintes pontos: Números relativos inteiros e 
fracionários: operações e suas propriedades (adição, subtração, 
multiplicação, divisão e potenciação). Múltiplos e divisores: máximo 
divisor comum e mínimo múltiplo comum. Frações ordinárias e 
decimais. Números decimais: propriedades e operações. Expressões 
numéricas. Equações do 1ºe 2º graus. Problemas. Sistemas de medida 
de tempo. Sistema métrico decimal. Sistema monetário brasileiro. 
Problemas, números e grandezas proporcionais: razões e proporções. 
Divisão em partes proporcionais. Regra de três simples e composta. 

Porcentagem. Juro simples: juros, capital, tempo, taxas e montantes. 
Fundamentos da Teoria dos Conjuntos; Conjuntos Numéricos: 
Números Naturais e Inteiros (divisibilidade, números primos, 
fatoração, Números Racionais e Irracionais (reta numérica, valor 
absoluto, representação decimal), Números Reais(relação de ordem e 
intervalos), Operações. Funções: Estudo das Relações, Definição da 
Função, Funções definidas por fórmulas: Domínio, Imagem e 
Contradomínio, Gráficos, Função Injetora, Sobrejetora e Bijetora, 
Funções par e ímpar, Funções crescentes e decrescentes, Função 
Inversa, Função Composta, Função Polinominal do 1º Grau, 
Quadrática, Modular, Exponencial e Logarítmica, Funções 
Trigonométricas. Resoluções de Equações, Inequações e Sistemas. 
Noções básicas de lógica, Análise de tabelas e gráficos, Raciocínio 
lógico e Resolução de situações-problema. 
 
� CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 
Conhecimentos marcantes do cenário cultural, político, científico, 
econômico e social no Brasil e no mundo. Princípios de organização 
social, cultural, meio ambiente, política e econômica brasileira. 
Análise dos principais conflitos nacionais e mundiais. Assuntos de 
interesse geral - nacional ou internacional - amplamente veiculados, 
nos últimos dois anos, pela imprensa falada ou escrita de circulação 
nacional ou local - rádio, televisão, jornais, revistas e/ou internet. 
 
� CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
CONHECIMENTOS BÁSICOS DE INFORMÁTICA: Windows XP, Office 
2007; Conhecimentos de navegação na Internet; Internet Explorer 8. 
LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA 
Projetos: elementos gráficos necessários à execução de uma 
edificação: arquitetônico; estrutural; instalações elétricas; instalações 
hidrossanitárias; prevenção contra incêndio; ventilação/exaustão; ar-
condicionado; telefonia. Fundações de edifícios: Tipos. Edificações: 
concepção estrutural adequada ao projeto arquitetônico; paredes e 
vedações; revestimentos; acabamentos; impermeabilizações.  
Licitação e Contratos Administrativos: relativos às obras e serviços de 
engenharia; licitação de obras; contratação e fiscalização de serviços - 
Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores; análise de contratos para 
execução de obras; vistoria e elaboração de laudos e pareceres. 
Legislação Profissional do Arquiteto. Custo de uma obra: Composição 
de preços; Quantificação dos Serviços; Orçamentos; Cronograma 
físico.   Uso e ocupação do solo: Conhecimento e conceituação da 
terminologia empregada em Legislação Urbanística; Zoneamento; 
Zonas e características de uso; Parcelamento do Solo: loteamentos, 
desmembramento e desdobro; Índices: Taxa de ocupação; 
Coeficientes de aproveitamento.  Códigos de Edificações: Tipos de 
Edificações; Insolação, Iluminação e Ventilação;  Circulação vertical e 
horizontal. Segurança nas edificações: Auto de verificação de 
segurança; Sistemas de proteção aos usuários: Alarme; Emergência; 
Detecção; Brigadas; Locais de reuniões. Autocad 14 Desenho em 
AutoCAD 14: menus, comandos, aplicações: manipulação de arquivos, 
configuração do ambiente de desenho; sistemas de coordenadas; 
recurso de visualização; criação e edição de objetos; propriedade dos 
objetos; criação de textos e cotas; utilização de blocos e referências 
externas; comandos utilitários; layouts; plotagem e impressão. Ética, 
organismos de classe.   
Projeto de Reforma e suas convenções. Projeto e adequação dos 
espaços visando a utilização pelo deficiente físico – NBR 9050 
 

009 - ASSESSOR DE SERVIÇO TÉCNICO 
NÍVEL: SUPERIOR COMPLETO 
 
� LÍNGUA PORTUGUESA 
As questões de Língua Portuguesa têm por objetivo verificar a 
capacidade de leitura, compreensão e interpretação de texto, bem 
como, a habilidade de usar a linguagem como meio para produzir, 
expressar e comunicar ideias em diferentes situações. Interpretação 
de Textos. Tipos de Comunicação: Descrição, Narração e Dissertação. 
Figuras e Vícios de Linguagem. Ortografia Oficial. Acentuação Gráfica. 
Separação de Sílabas. Classes de Palavras: substantivo, adjetivo, 
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verbo, artigo, preposição, advérbio, conjunção, numeral e pronomes. 
Pronomes: colocação, uso, formas pronominais de tratamento. Flexão 
Nominal e Verbal. Concordância Nominal e Verbal. Emprego de 
Tempos e Modos. Vozes do Verbo. Regência Nominal e Verbal. 
Ocorrência de Crase. Estrutura do Vocábulo: radicais e afixos. 
Formação de Palavras: composição e derivação. Termos da Oração. 
Tipos de Sujeito. Estrutura do Período: coordenação e subordinação. 
Sinônimos, antônimos e homônimos. Confronto e conhecimento de 
frases corretas e incorretas. - A prova de Língua Portuguesa será 
elaborada com base na Regra Ortográfica vigente, considerando que 
as novas regras do acordo ortográfico, serão obrigatórias no Brasil, em 
caráter definitivo, a partir de Janeiro de 2013 
 
� MATEMÁTICA 
O candidato deverá demonstrar competência para utilizar o raciocínio 
lógico (entendimento de estrutura lógica de situações-problema), 
bem como aplicar conteúdos matemáticos na vida prática, com 
relação aos seguintes pontos: Números relativos inteiros e 
fracionários: operações e suas propriedades (adição, subtração, 
multiplicação, divisão e potenciação). Múltiplos e divisores: máximo 
divisor comum e mínimo múltiplo comum. Frações ordinárias e 
decimais. Números decimais: propriedades e operações. Expressões 
numéricas. Equações do 1ºe 2º graus. Problemas. Sistemas de medida 
de tempo. Sistema métrico decimal. Sistema monetário brasileiro. 
Problemas, números e grandezas proporcionais: razões e proporções. 
Divisão em partes proporcionais. Regra de três simples e composta. 
Porcentagem. Juro simples: juros, capital, tempo, taxas e montantes. 
Fundamentos da Teoria dos Conjuntos; Conjuntos Numéricos: 
Números Naturais e Inteiros (divisibilidade, números primos, 
fatoração, Números Racionais e Irracionais (reta numérica, valor 
absoluto, representação decimal), Números Reais(relação de ordem e 
intervalos), Operações. Funções: Estudo das Relações, Definição da 
Função, Funções definidas por fórmulas: Domínio, Imagem e 
Contradomínio, Gráficos, Função Injetora, Sobrejetora e Bijetora, 
Funções par e ímpar, Funções crescentes e decrescentes, Função 
Inversa, Função Composta, Função Polinominal do 1º Grau, 
Quadrática, Modular, Exponencial e Logarítmica, Funções 
Trigonométricas. Resoluções de Equações, Inequações e Sistemas. 
Noções básicas de lógica, Análise de tabelas e gráficos, Raciocínio 
lógico e Resolução de situações-problema. 
 
� CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 
Conhecimentos marcantes do cenário cultural, político, científico, 
econômico e social no Brasil e no mundo. Princípios de organização 
social, cultural, meio ambiente, política e econômica brasileira. 
Análise dos principais conflitos nacionais e mundiais. Assuntos de 
interesse geral - nacional ou internacional - amplamente veiculados, 
nos últimos dois anos, pela imprensa falada ou escrita de circulação 
nacional ou local - rádio, televisão, jornais, revistas e/ou internet. 
 
� CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
CONHECIMENTOS BÁSICOS DE INFORMÁTICA: Windows XP, Office 
2007; Conhecimentos de navegação na Internet; Internet Explorer 8. 
Lei Orgânica do Município de Pindamonhangaba. 
Aspectos legais e Constitucionais do Servidor Público e da 
Administração Pública. Princípios, fundamentos teóricos e 
metodológicos da gestão pública; Gestão de projetos de 
desenvolvimento Humano; Gestão de recursos humanos e habilidades 
da liderança e do gerente público; Planejamento estratégico em 
Recursos Humanos e de Pessoal; Gestão de Sistemas de Qualidade na 
Gestão Pública; Administração de EMPREGOS e Salários. Estrutura do 
Quadro de Pessoal; Estrutura Administrativa; Lei Orgânica Municipal; 
Avaliação de Desempenho Funcional, Gestão de Pessoas; Noções 
Básicas De Atendimento Ao Público. Conhecimentos sobre Rotinas de 
Escritório; Divisão do Trabalho e das Responsabilidades; Noções de 
Informática. Orçamento Público: Conceitos e Princípios 
Orçamentários. Conhecimentos básicos em Administração Financeira: 
fundamentos e técnicas; orçamento e controle de custos. 
Conhecimentos básicos em Administração de Materiais e 
logística.Técnicas de arquivo e controle de documentos: classificação, 

codificação, catalogação e arquivamento de documentos. Elementos 
de redação técnica: documentos oficiais, tratamento de 
correspondências, normas e despachos de correspondências e uso de 
serviços postais. 
 

010 - AUXILIAR EM SAUDE BUCAL 
NÍVEL: ENSINO MÉDIO COMPLETO 
 
� LÍNGUA PORTUGUESA 
As questões de Língua Portuguesa têm por objetivo verificar a 
capacidade de leitura, compreensão e interpretação de texto, bem 
como, a habilidade de usar a linguagem como meio para produzir, 
expressar e comunicar ideias em diferentes situações. Interpretação 
de Textos. Tipos de Comunicação: Descrição, Narração e Dissertação. 
Figuras e Vícios de Linguagem. Ortografia Oficial. Acentuação Gráfica. 
Separação de Sílabas. Classes de Palavras: substantivo, adjetivo, 
verbo, artigo, preposição, advérbio, conjunção, numeral e pronomes. 
Pronomes: colocação, uso, formas pronominais de tratamento. Flexão 
Nominal e Verbal. Concordância Nominal e Verbal. Emprego de 
Tempos e Modos. Vozes do Verbo. Regência Nominal e Verbal. 
Ocorrência de Crase. Estrutura do Vocábulo: radicais e afixos. 
Formação de Palavras: composição e derivação. Termos da Oração. 
Tipos de Sujeito. Estrutura do Período: coordenação e subordinação. 
Sinônimos, antônimos e homônimos. Confronto e conhecimento de 
frases corretas e incorretas. - A prova de Língua Portuguesa será 
elaborada com base na Ortográfica vigente, considerando que as 
novas regras do acordo ortográfico, serão obrigatórias no Brasil, em 
caráter definitivo, a partir de Janeiro de 2013 
 
� MATEMÁTICA 
O candidato deverá demonstrar competência para utilizar o raciocínio 
lógico (entendimento de estrutura lógica de situações-problema), 
bem como aplicar conteúdos matemáticos na vida prática, com 
relação aos seguintes pontos: Conjuntos numéricos: números reais; 
Operações Matemáticas: com potencia e com radicais; Razão e 
Proporção; Regra de Três Simples e Composta; Porcentagem; Equação 
do 1º e 2º grau: solução de problemas; Sistemas de Medidas: decimal 
e não decimal; Geometria Plana: perímetro, áreas e volume; 
Complemento de Geometria: semelhança, relações métricas no 
triangulo retângulo ; Noções de Estatística: função e gráfico e Juros 
Simples e Compostos. 
Noções básicas de lógica, Análise de tabelas e gráficos, Raciocínio 
lógico e Resolução de situações-problema. 
 
� CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 
Conhecimentos marcantes do cenário cultural, político, científico, 
econômico e social no Brasil e no mundo. Princípios de organização 
social, cultural, meio ambiente, política e econômica brasileira. 
Análise dos principais conflitos nacionais e mundiais. Assuntos de 
interesse geral - nacional ou internacional - amplamente veiculados, 
nos últimos dois anos, pela imprensa falada ou escrita de circulação 
nacional ou local - rádio, televisão, jornais, revistas e/ou internet. 
 
� CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
O SUS pode ser seu melhor plano de saúde - Instituto Brasileiro de 
Defesa do Consumidor. 
- CARTILHA: ABC DO SUS - Doutrinas e Princípios - Ministério da Saúde 
- Secretaria Nacional de Assistência à Saúde 
- Cartilha “Entendendo o SUS” – Ministério da Saúde. 
- O SUS de A a Z : garantindo saúde nos municípios / Ministério da 
Saúde, Conselho Nacional das Secretarias Municipais de Saúde. – 3. 
ed. – Brasília : Editora do Ministério da Saúde, 2009. 
- Constituição Federal (artigos 196 a 200)  
- Lei 8.080, de 19/9/91990 (com suas alterações) - Lei orgânica da 
Saúde que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e 
recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 
correspondentes e dá outras providências.  
- Lei 9.836, de 23/9/1999 (Acrescenta dispositivos à Lei no 8.080) 
- Lei 11.108, de 07/4/2005 (Altera a Lei no 8.080) 
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- Lei 10. 424, de 15/4/2002 (Acrescenta capítulo e artigo à Lei no 
8.080)  
 
Sistema Único de Saúde: Legislação, definição, princípios. A vida 
profissional do ASB, Administração de consultório, Alterações da 
mucosa bucal, Anatomia Dental, Autocuidado, Cárie, DP e Flúor, 
Controle da infecção – Protocolo de acidente, Doença Periodontal, 
Educação em Saúde, Epidemiologia, Equipamento e instrumental, 
Ergonomia, Especialidades Odontológicas, Ética na prática 
odontológica, Ficha Clínica, Funcionamento e dinâmica do serviço 
público, Materiais I: Dentística, Materiais II: Prótese, Microbiologia, 
Notação dentária, Ortodontia I e II, Ortodontia Prática, Políticas de 
saúde I e II, Radiologia I e II, Radiologia Prática, Restaurações 
Dentárias, Trabalho em equipe, Traumatismos dentários. 
 

011 - BIÓLOGO 
NÍVEL: SUPERIOR COMPLETO EM BIOLOGIA/BIOQUÍMICA 
 
� LÍNGUA PORTUGUESA 
As questões de Língua Portuguesa têm por objetivo verificar a 
capacidade de leitura, compreensão e interpretação de texto, bem 
como, a habilidade de usar a linguagem como meio para produzir, 
expressar e comunicar ideias em diferentes situações. Interpretação 
de Textos. Tipos de Comunicação: Descrição, Narração e Dissertação. 
Figuras e Vícios de Linguagem. Ortografia Oficial. Acentuação Gráfica. 
Separação de Sílabas. Classes de Palavras: substantivo, adjetivo, 
verbo, artigo, preposição, advérbio, conjunção, numeral e pronomes. 
Pronomes: colocação, uso, formas pronominais de tratamento. Flexão 
Nominal e Verbal. Concordância Nominal e Verbal. Emprego de 
Tempos e Modos. Vozes do Verbo. Regência Nominal e Verbal. 
Ocorrência de Crase. Estrutura do Vocábulo: radicais e afixos. 
Formação de Palavras: composição e derivação. Termos da Oração. 
Tipos de Sujeito. Estrutura do Período: coordenação e subordinação. 
Sinônimos, antônimos e homônimos. Confronto e conhecimento de 
frases corretas e incorretas. - A prova de Língua Portuguesa será 
elaborada com base na Regra Ortográfica vigente, considerando que 
as novas regras do acordo ortográfico, serão obrigatórias no Brasil, em 
caráter definitivo, a partir de Janeiro de 2013 
 
� MATEMÁTICA 
O candidato deverá demonstrar competência para utilizar o raciocínio 
lógico (entendimento de estrutura lógica de situações-problema), 
bem como aplicar conteúdos matemáticos na vida prática, com 
relação aos seguintes pontos: Números relativos inteiros e 
fracionários: operações e suas propriedades (adição, subtração, 
multiplicação, divisão e potenciação). Múltiplos e divisores: máximo 
divisor comum e mínimo múltiplo comum. Frações ordinárias e 
decimais. Números decimais: propriedades e operações. Expressões 
numéricas. Equações do 1ºe 2º graus. Problemas. Sistemas de medida 
de tempo. Sistema métrico decimal. Sistema monetário brasileiro. 
Problemas, números e grandezas proporcionais: razões e proporções. 
Divisão em partes proporcionais. Regra de três simples e composta. 
Porcentagem. Juro simples: juros, capital, tempo, taxas e montantes. 
Fundamentos da Teoria dos Conjuntos; Conjuntos Numéricos: 
Números Naturais e Inteiros (divisibilidade, números primos, 
fatoração, Números Racionais e Irracionais (reta numérica, valor 
absoluto, representação decimal), Números Reais(relação de ordem e 
intervalos), Operações. Funções: Estudo das Relações, Definição da 
Função, Funções definidas por fórmulas: Domínio, Imagem e 
Contradomínio, Gráficos, Função Injetora, Sobrejetora e Bijetora, 
Funções par e ímpar, Funções crescentes e decrescentes, Função 
Inversa, Função Composta, Função Polinominal do 1º Grau, 
Quadrática, Modular, Exponencial e Logarítmica, Funções 
Trigonométricas. Resoluções de Equações, Inequações e Sistemas. 
Noções básicas de lógica, Análise de tabelas e gráficos, Raciocínio 
lógico e Resolução de situações-problema. 
 
 
 

� CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 
Conhecimentos marcantes do cenário cultural, político, científico, 
econômico e social no Brasil e no mundo. Princípios de organização 
social, cultural, meio ambiente, política e econômica brasileira. 
Análise dos principais conflitos nacionais e mundiais. Assuntos de 
interesse geral - nacional ou internacional - amplamente veiculados, 
nos últimos dois anos, pela imprensa falada ou escrita de circulação 
nacional ou local - rádio, televisão, jornais, revistas e/ou internet. 
 
� CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
O SUS pode ser seu melhor plano de saúde - Instituto Brasileiro de 
Defesa do Consumidor. 
- CARTILHA: ABC DO SUS - Doutrinas e Princípios - Ministério da Saúde 
- Secretaria Nacional de Assistência à Saúde 
- Cartilha “Entendendo o SUS” – Ministério da Saúde. 
- O SUS de A a Z : garantindo saúde nos municípios / Ministério da 
Saúde, Conselho Nacional das Secretarias Municipais de Saúde. – 3. 
ed. – Brasília : Editora do Ministério da Saúde, 2009. 
- Constituição Federal (artigos 196 a 200)  
- Lei 8.080, de 19/9/91990 (com suas alterações) - Lei orgânica da 
Saúde que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e 
recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 
correspondentes e dá outras providências.  
- Lei 9.836, de 23/9/1999 (Acrescenta dispositivos à Lei no 8.080) 
- Lei 11.108, de 07/4/2005 (Altera a Lei no 8.080) 
- Lei 10. 424, de 15/4/2002 (Acrescenta capítulo e artigo à Lei no 
8.080)  
 
Gametogênese; Foliculogênese; Fertilização, Segmentação. Provas 
para avaliação da função reprodutora masculina (análise básica de 
sêmen, provas funcionais de espermatozóides, dosagens hormonais, 
Provas para avaliação da função reprodutora feminina (dosagens 
hormonais, parâmetros de análise do muco cervical);  Imunologia: 
estrutura, função e produção de anticorpos; ligação antígeno-
anticorpo; diagnósticos laboratoriais de doenças transmissíveis;  
Microbiologia: estrutura bacteriana, cultura e isolamento, 
identificação e classificação de bactérias aeróbias, coloração de Gram 
e Ziehl-Nielsen  (princípio e técnica); Metabolismo energético: 
regulação do balanço energético, controle da ingestão alimentar, 
controle do gasto de energia, bioenergética;Termorregulação: física e 
fisiologia da regulação da temperatura, mecanismos adaptativos, 
calorimetria; Parâmetros sorológicos: Conceitos básicos de 
imunologia, Testes imuno-sorológicos; Etiologia, característica e 
mecanismo de infecções causadas por vírus, bactérias e protozoários; 
Métodos de automação na triagem sorológica de doadores de sangue; 
Biologia molecular em medicina transfusional; Controle de qualidade 
interno e externo na triagem sorológica de doadores de sangue; 
Imuno-hematologia: Conceitos básicos em imunohematologia; 
Nomenclatura ISBT de grupos sangüíneos; Sistemas de grupos 
sangüíneos, Antígenos de baixa e alta freqüência; Testes imuno-
hematológicos; Anemia hemolítica auto-imune - investigação 
laboratorial, Controle de qualidade em imunohematologia;  
Biossegurança em laboratório;  Legislação vigente em hemoterapia: 
RDC 343, 13 de dezembro de 2002, publicada em DOU em 
19/12/2002. 
 

012 - BORRACHEIRO 
NÍVEL: ENSINO FUNDAMENTAL - CICLO I (5º ANO) 
 
� LÍNGUA PORTUGUESA 
As questões de Língua Portuguesa têm por objetivo verificar a 
capacidade de leitura, compreensão e interpretação de texto, bem 
como, a habilidade de usar a linguagem como meio para produzir, 
expressar e comunicar ideias em diferentes situações. Interpretação e 
Compreensão de textos.  
A prova de Língua Portuguesa será elaborada com base na Regra 
Ortográfica vigente, considerando que as novas regras do acordo 
ortográfico, serão obrigatórios no Brasil, em caráter definitivo, a partir 
de Janeiro de 2013 
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� MATEMÁTICA 
Resolução de Problemas - As 04 operações (cálculos simples) – 
Operações com números racionais (fração) – Resolução de situações-
problema. Raciocínio Lógico. 
 
� CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 
Conhecimentos marcantes do cenário cultural, político, científico, 
econômico e social no Brasil e no mundo. Princípios de organização 
social, cultural, meio ambiente, política e econômica brasileira. 
Análise dos principais conflitos nacionais e mundiais. Assuntos de 
interesse geral - nacional ou internacional - amplamente veiculados, 
nos últimos dois anos, pela imprensa falada ou escrita de circulação 
nacional ou local - rádio, televisão, jornais, revistas e/ou internet. 
 
� CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
As Normas Regulamentadoras - NR, relativas à segurança e medicina 
do trabalho (Da NR01 a NR34). Organização do local de trabalho. 
Comportamento no local de trabalho. Primeiros Socorros. Noções 
práticas de como evitar acidentes. 
Ferramentas para uso do borracheiro; Identificação dos danos 
apresentados nos pneus; calibragem; tipos de pneus e vida útil; etapas 
da troca de pneus. 
 

013 - CONTADOR 
NÍVEL: SUPERIOR COMPLETO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS 
 
� LÍNGUA PORTUGUESA 
As questões de Língua Portuguesa têm por objetivo verificar a 
capacidade de leitura, compreensão e interpretação de texto, bem 
como, a habilidade de usar a linguagem como meio para produzir, 
expressar e comunicar ideias em diferentes situações. Interpretação 
de Textos. Tipos de Comunicação: Descrição, Narração e Dissertação. 
Figuras e Vícios de Linguagem. Ortografia Oficial. Acentuação Gráfica. 
Separação de Sílabas. Classes de Palavras: substantivo, adjetivo, 
verbo, artigo, preposição, advérbio, conjunção, numeral e pronomes. 
Pronomes: colocação, uso, formas pronominais de tratamento. Flexão 
Nominal e Verbal. Concordância Nominal e Verbal. Emprego de 
Tempos e Modos. Vozes do Verbo. Regência Nominal e Verbal. 
Ocorrência de Crase. Estrutura do Vocábulo: radicais e afixos. 
Formação de Palavras: composição e derivação. Termos da Oração. 
Tipos de Sujeito. Estrutura do Período: coordenação e subordinação. 
Sinônimos, antônimos e homônimos. Confronto e conhecimento de 
frases corretas e incorretas. - A prova de Língua Portuguesa será 
elaborada com base na Regra Ortográfica vigente, considerando que 
as novas regras do acordo ortográfico, serão obrigatórias no Brasil, em 
caráter definitivo, a partir de Janeiro de 2013 
 
� MATEMÁTICA 
O candidato deverá demonstrar competência para utilizar o raciocínio 
lógico (entendimento de estrutura lógica de situações-problema), 
bem como aplicar conteúdos matemáticos na vida prática, com 
relação aos seguintes pontos: Números relativos inteiros e 
fracionários: operações e suas propriedades (adição, subtração, 
multiplicação, divisão e potenciação). Múltiplos e divisores: máximo 
divisor comum e mínimo múltiplo comum. Frações ordinárias e 
decimais. Números decimais: propriedades e operações. Expressões 
numéricas. Equações do 1ºe 2º graus. Problemas. Sistemas de medida 
de tempo. Sistema métrico decimal. Sistema monetário brasileiro. 
Problemas, números e grandezas proporcionais: razões e proporções. 
Divisão em partes proporcionais. Regra de três simples e composta. 
Porcentagem. Juro simples: juros, capital, tempo, taxas e montantes. 
Fundamentos da Teoria dos Conjuntos; Conjuntos Numéricos: 
Números Naturais e Inteiros (divisibilidade, números primos, 
fatoração, Números Racionais e Irracionais (reta numérica, valor 
absoluto, representação decimal), Números Reais(relação de ordem e 
intervalos), Operações. Funções: Estudo das Relações, Definição da 
Função, Funções definidas por fórmulas: Domínio, Imagem e 
Contradomínio, Gráficos, Função Injetora, Sobrejetora e Bijetora, 

Funções par e ímpar, Funções crescentes e decrescentes, Função 
Inversa, Função Composta, Função Polinominal do 1º Grau, 
Quadrática, Modular, Exponencial e Logarítmica, Funções 
Trigonométricas. Resoluções de Equações, Inequações e Sistemas. 
Noções básicas de lógica, Análise de tabelas e gráficos, Raciocínio 
lógico e Resolução de situações-problema. 
 
� CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 
Conhecimentos marcantes do cenário cultural, político, científico, 
econômico e social no Brasil e no mundo. Princípios de organização 
social, cultural, meio ambiente, política e econômica brasileira. 
Análise dos principais conflitos nacionais e mundiais. Assuntos de 
interesse geral - nacional ou internacional - amplamente veiculados, 
nos últimos dois anos, pela imprensa falada ou escrita de circulação 
nacional ou local - rádio, televisão, jornais, revistas e/ou internet. 
 
� CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
CONHECIMENTOS BÁSICOS DE INFORMÁTICA: Windows XP, Office 
2007; Conhecimentos de navegação na Internet; Internet Explorer 8. 
Código Tributário do Município de Pindamonhangaba 
Contabilidade Geral: Contabilidade: Princípios Fundamentais, 
Conceito, Objeto, Finalidade, Campo de aplicação. Patrimônio. 
Situação Líquida. Plano de Contas. Escrituração Contábil. Despesa e 
Receitas. Fatos Administrativos.Operações com 
Mercadorias.Operações Contábeis. Teoria das Contas. Balancete de 
Verificação. Ajustes e Operações de Encerramento. Dividendos. 
Participações Estatutárias.Demonstrações Contábeis. Constituição e 
reversão de reservas. Critérios de Avaliação dos Componentes 
Patrimoniais.Contabilidade Pública: Orçamento Público: Conceito, 
Tipos e Princípios Orçamentários. Plano Plurianual, Lei de Diretrizes 
Orçamentárias, Lei de Orçamento Anual. Elaboração, Aprovação, 
Execução e Avaliação do Orçamento. Classificação Institucional e 
Funcional?Programática. Contabilidade Pública: Conceito, Campo de 
Atuação e Regimes Contábeis. Receita Pública: Conceito e 
Classificação. Receita Orçamentária. Receita  Extra?Orçamentária. 
Codificação. Estágios. Restituição e Anulação de Receitas. Dívida Ativa. 
Despesa Pública: Conceito e Classificação. Despesa Orçamentária e 
Despesa Extra?Orçamentária. Classificação Econômica. Classificação  
Funcional?Programática. Codificação. Estágios. Restos a Pagar. Dívida 
Pública. Regime de Adiantamento. Créditos Adicionais. Escrituração 
das operações típicas das Entidades Públicas: do Sistema 
Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e de Compensação. Balanço 
Orçamentário. Balanço Financeiro. Balanço Patrimonial. 
Demonstração das Variações Patrimoniais. Lei Complementar no 
101/2000. Resolução nº. 750 do Conselho Federal de Contabilidade. 
Licitações: Conceito, princípios, objeto e finalidade. Obrigatoriedade, 
dispensa e inexigibilidade. Modalidades. Procedimentos e fases. 
Revogação e anulação (fundamentos, iniciativa e efeitos decorrentes). 
Comissão Permanente de Licitações (constituição e responsabilidade). 
Contratos administrativos: conceito, características e principais tipos: 
reajuste de preços: correção monetária: reequilíbrio econômico e 
financeiro. Auditoria: Noções gerais sobre auditoria: conceituação e 
objetivos. Auditoria interna, externa e fiscal: conceito, objetivos, 
forma de atuação, responsabilidades e atribuições. Procedimentos de 
auditoria. Normas de execução dos trabalhos de auditoria. Estudo e 
avaliação do sistema contábil e de controles internos. Aplicação dos 
procedimentos de auditoria. Documentação de auditoria. 
Continuidade normal dos negócios da entidade. Tipos de Parecer do 
auditor. Fraude e erro. Auditoria das contas de resultado: receitas, 
despesas e custos.Resolução n°1111/07 do Conselho Federal de 
Contabilidade. 1- Contabilidade Pública: origem, conceito, campo de 
aplicação e legislação, Lei no.4.320/64. 2- Plano de Contas: conceito, 
estrutura e critérios de classificação das contas, sistemas de contas; 3- 
Orçamento: origem e conceito, orçamento-programa (conceitos 
básicos e legislação pertinente),princípios orçamentários, técnicas de 
elaboração orçamentária, plano plurianual de investimentos (PPA),Lei 
de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA), 
movimentação de créditos e mecanismos retificadores do orçamento; 
4- Receita e Despesa Pública: conceitos, classificação, estágios e 
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legislação;  Demonstrações Contábeis: balanço orçamentário, balanço 
patrimonial, demonstração das variações patrimoniais. 
 

014 - COORDENADOR DE OBRAS E SERVIÇOS 
NÍVEL: ENSINO MÉDIO COMPLETO 
 
� LÍNGUA PORTUGUESA 
As questões de Língua Portuguesa têm por objetivo verificar a 
capacidade de leitura, compreensão e interpretação de texto, bem 
como, a habilidade de usar a linguagem como meio para produzir, 
expressar e comunicar ideias em diferentes situações. Interpretação 
de Textos. Tipos de Comunicação: Descrição, Narração e Dissertação. 
Figuras e Vícios de Linguagem. Ortografia Oficial. Acentuação Gráfica. 
Separação de Sílabas. Classes de Palavras: substantivo, adjetivo, 
verbo, artigo, preposição, advérbio, conjunção, numeral e pronomes. 
Pronomes: colocação, uso, formas pronominais de tratamento. Flexão 
Nominal e Verbal. Concordância Nominal e Verbal. Emprego de 
Tempos e Modos. Vozes do Verbo. Regência Nominal e Verbal. 
Ocorrência de Crase. Estrutura do Vocábulo: radicais e afixos. 
Formação de Palavras: composição e derivação. Termos da Oração. 
Tipos de Sujeito. Estrutura do Período: coordenação e subordinação. 
Sinônimos, antônimos e homônimos. Confronto e conhecimento de 
frases corretas e incorretas. - A prova de Língua Portuguesa será 
elaborada com base na Ortográfica vigente, considerando que as 
novas regras do acordo ortográfico, serão obrigatórias no Brasil, em 
caráter definitivo, a partir de Janeiro de 2013 
 
� MATEMÁTICA 
O candidato deverá demonstrar competência para utilizar o raciocínio 
lógico (entendimento de estrutura lógica de situações-problema), 
bem como aplicar conteúdos matemáticos na vida prática, com 
relação aos seguintes pontos: Conjuntos numéricos: números reais; 
Operações Matemáticas: com potencia e com radicais; Razão e 
Proporção; Regra de Três Simples e Composta; Porcentagem; Equação 
do 1º e 2º grau: solução de problemas; Sistemas de Medidas: decimal 
e não decimal; Geometria Plana: perímetro, áreas e volume; 
Complemento de Geometria: semelhança, relações métricas no 
triangulo retângulo ; Noções de Estatística: função e gráfico e Juros 
Simples e Compostos. 
Noções básicas de lógica, Análise de tabelas e gráficos, Raciocínio 
lógico e Resolução de situações-problema. 
 
� CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 
Conhecimentos marcantes do cenário cultural, político, científico, 
econômico e social no Brasil e no mundo. Princípios de organização 
social, cultural, meio ambiente, política e econômica brasileira. 
Análise dos principais conflitos nacionais e mundiais. Assuntos de 
interesse geral - nacional ou internacional - amplamente veiculados, 
nos últimos dois anos, pela imprensa falada ou escrita de circulação 
nacional ou local - rádio, televisão, jornais, revistas e/ou internet. 
 
� CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
CONHECIMENTOS BÁSICOS DE INFORMÁTICA: Windows XP, Office 
2007; Conhecimentos de navegação na Internet; Internet Explorer 8. 
Interpretação de desenhos, plantas, esquemas e especificações, 
conhecimento de elétrica, hidráulica e edificações. Higiene e 
segurança no trabalho. Interpretação de Projetos (desenhos e 
plantas). Conhecimentos em instalações hidráulicas. Manutenção 
preventiva de equipamentos e redes elétricas. Conhecimentos em 
instalações elétricas. Conhecimento de escala, nivelamento. 
Movimento da terra. Elaboração de relatórios de obra/diário. 
Quantificação de serviços executados. Acompanhamento de 
Cronograma físico. Conceitos básicos de gerenciamento. O processo 
de gerenciamento. O planejamento do gerenciamento da obra. O 
planejamento do canteiro. Segurança do trabalho. 
 

015 - MESTRE DE OBRAS E SERVIÇOS 
NÍVEL: ENSINO MÉDIO COMPLETO 
 

� LÍNGUA PORTUGUESA 
As questões de Língua Portuguesa têm por objetivo verificar a 
capacidade de leitura, compreensão e interpretação de texto, bem 
como, a habilidade de usar a linguagem como meio para produzir, 
expressar e comunicar ideias em diferentes situações. Interpretação 
de Textos. Tipos de Comunicação: Descrição, Narração e Dissertação. 
Figuras e Vícios de Linguagem. Ortografia Oficial. Acentuação Gráfica. 
Separação de Sílabas. Classes de Palavras: substantivo, adjetivo, 
verbo, artigo, preposição, advérbio, conjunção, numeral e pronomes. 
Pronomes: colocação, uso, formas pronominais de tratamento. Flexão 
Nominal e Verbal. Concordância Nominal e Verbal. Emprego de 
Tempos e Modos. Vozes do Verbo. Regência Nominal e Verbal. 
Ocorrência de Crase. Estrutura do Vocábulo: radicais e afixos. 
Formação de Palavras: composição e derivação. Termos da Oração. 
Tipos de Sujeito. Estrutura do Período: coordenação e subordinação. 
Sinônimos, antônimos e homônimos. Confronto e conhecimento de 
frases corretas e incorretas. - A prova de Língua Portuguesa será 
elaborada com base na Ortográfica vigente, considerando que as 
novas regras do acordo ortográfico, serão obrigatórias no Brasil, em 
caráter definitivo, a partir de Janeiro de 2013 
 
� MATEMÁTICA 
O candidato deverá demonstrar competência para utilizar o raciocínio 
lógico (entendimento de estrutura lógica de situações-problema), 
bem como aplicar conteúdos matemáticos na vida prática, com 
relação aos seguintes pontos: Conjuntos numéricos: números reais; 
Operações Matemáticas: com potencia e com radicais; Razão e 
Proporção; Regra de Três Simples e Composta; Porcentagem; Equação 
do 1º e 2º grau: solução de problemas; Sistemas de Medidas: decimal 
e não decimal; Geometria Plana: perímetro, áreas e volume; 
Complemento de Geometria: semelhança, relações métricas no 
triangulo retângulo ; Noções de Estatística: função e gráfico e Juros 
Simples e Compostos. 
Noções básicas de lógica, Análise de tabelas e gráficos, Raciocínio 
lógico e Resolução de situações-problema. 
 
� CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 
Conhecimentos marcantes do cenário cultural, político, científico, 
econômico e social no Brasil e no mundo. Princípios de organização 
social, cultural, meio ambiente, política e econômica brasileira. 
Análise dos principais conflitos nacionais e mundiais. Assuntos de 
interesse geral - nacional ou internacional - amplamente veiculados, 
nos últimos dois anos, pela imprensa falada ou escrita de circulação 
nacional ou local - rádio, televisão, jornais, revistas e/ou internet. 
 
� CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
CONHECIMENTOS BÁSICOS DE INFORMÁTICA: Windows XP, Office 
2007; Conhecimentos de navegação na Internet; Internet Explorer 8. 
Interpretação de desenhos, plantas, esquemas e especificações, 
conhecimento de elétrica, hidráulica e edificações. Higiene e 
segurança no trabalho. Interpretação de Projetos (desenhos e 
plantas). Conhecimentos em instalações hidráulicas. Manutenção 
preventiva de equipamentos e redes elétricas. Conhecimentos em 
instalações elétricas. Conhecimento de escala, nivelamento. 
Movimento da terra. Elaboração de relatórios de obra/diário. 
Quantificação de serviços executados. Acompanhamento de 
Cronograma físico. 
 

016 - COVEIRO 
NÍVEL: ENSINO FUNDAMENTAL - CICLO I (5º ANO) 
 
� LÍNGUA PORTUGUESA 
As questões de Língua Portuguesa têm por objetivo verificar a 
capacidade de leitura, compreensão e interpretação de texto, bem 
como, a habilidade de usar a linguagem como meio para produzir, 
expressar e comunicar ideias em diferentes situações. Interpretação e 
Compreensão de textos.  
A prova de Língua Portuguesa será elaborada com base na Regra 
Ortográfica vigente, considerando que as novas regras do acordo 
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ortográfico, serão obrigatórios no Brasil, em caráter definitivo, a partir 
de Janeiro de 2013 
 
� MATEMÁTICA 
Resolução de Problemas - As 04 operações (cálculos simples) – 
Operações com números racionais (fração) – Resolução de situações-
problema. Raciocínio Lógico. 
 
� CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 
Conhecimentos marcantes do cenário cultural, político, científico, 
econômico e social no Brasil e no mundo. Princípios de organização 
social, cultural, meio ambiente, política e econômica brasileira. 
Análise dos principais conflitos nacionais e mundiais. Assuntos de 
interesse geral - nacional ou internacional - amplamente veiculados, 
nos últimos dois anos, pela imprensa falada ou escrita de circulação 
nacional ou local - rádio, televisão, jornais, revistas e/ou internet. 
 
� CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
As Normas Regulamentadoras - NR, relativas à segurança e medicina 
do trabalho (Da NR01 a NR34). Organização do local de trabalho. 
Comportamento no local de trabalho. Primeiros Socorros. Noções 
práticas de como evitar acidentes. 
Atividades e conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, 
compatível com a função. Preparação de sepulturas. Inumações e 
exumações. Noções de higiene e primeiros socorros. Medidas para 
prevenção de acidentes. Noções de: Como abrir sepulturas; 
sepultamentos; confeccionar canteiros; exumação  de cadáveres; 
traslado de  corpos e despojos; conservação de cemitérios; 
Conservação de  máquinas e equipamentos;  Segurança  de 
cemitérios. 
 

017 - DESENHISTA 
NÍVEL: ENSINO MÉDIO COMPLETO 
 
� LÍNGUA PORTUGUESA 
As questões de Língua Portuguesa têm por objetivo verificar a 
capacidade de leitura, compreensão e interpretação de texto, bem 
como, a habilidade de usar a linguagem como meio para produzir, 
expressar e comunicar ideias em diferentes situações. Interpretação 
de Textos. Tipos de Comunicação: Descrição, Narração e Dissertação. 
Figuras e Vícios de Linguagem. Ortografia Oficial. Acentuação Gráfica. 
Separação de Sílabas. Classes de Palavras: substantivo, adjetivo, 
verbo, artigo, preposição, advérbio, conjunção, numeral e pronomes. 
Pronomes: colocação, uso, formas pronominais de tratamento. Flexão 
Nominal e Verbal. Concordância Nominal e Verbal. Emprego de 
Tempos e Modos. Vozes do Verbo. Regência Nominal e Verbal. 
Ocorrência de Crase. Estrutura do Vocábulo: radicais e afixos. 
Formação de Palavras: composição e derivação. Termos da Oração. 
Tipos de Sujeito. Estrutura do Período: coordenação e subordinação. 
Sinônimos, antônimos e homônimos. Confronto e conhecimento de 
frases corretas e incorretas. - A prova de Língua Portuguesa será 
elaborada com base na Ortográfica vigente, considerando que as 
novas regras do acordo ortográfico, serão obrigatórias no Brasil, em 
caráter definitivo, a partir de Janeiro de 2013 
 
� MATEMÁTICA 
O candidato deverá demonstrar competência para utilizar o raciocínio 
lógico (entendimento de estrutura lógica de situações-problema), 
bem como aplicar conteúdos matemáticos na vida prática, com 
relação aos seguintes pontos: Conjuntos numéricos: números reais; 
Operações Matemáticas: com potencia e com radicais; Razão e 
Proporção; Regra de Três Simples e Composta; Porcentagem; Equação 
do 1º e 2º grau: solução de problemas; Sistemas de Medidas: decimal 
e não decimal; Geometria Plana: perímetro, áreas e volume; 
Complemento de Geometria: semelhança, relações métricas no 
triangulo retângulo ; Noções de Estatística: função e gráfico e Juros 
Simples e Compostos. 
Noções básicas de lógica, Análise de tabelas e gráficos, Raciocínio 
lógico e Resolução de situações-problema. 

 
� CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 
Conhecimentos marcantes do cenário cultural, político, científico, 
econômico e social no Brasil e no mundo. Princípios de organização 
social, cultural, meio ambiente, política e econômica brasileira. 
Análise dos principais conflitos nacionais e mundiais. Assuntos de 
interesse geral - nacional ou internacional - amplamente veiculados, 
nos últimos dois anos, pela imprensa falada ou escrita de circulação 
nacional ou local - rádio, televisão, jornais, revistas e/ou internet. 
 
� CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
CONHECIMENTOS BÁSICOS DE INFORMÁTICA: Windows XP, Office 
2007; Conhecimentos de navegação na Internet; Internet Explorer 8. 
Desenvolvimento e representação gráfica de projetos de arquitetura: 
definições de planta de situação, locação (implantação), planta baixa, 
corte, fachada, elevações. Detalhes construtivos e de elementos em 
geral. Especificação de materiais; carimbo; linhas de representação; 
letras e números; escalas; indicação de chamadas; representação de 
escadas e rampas; representação de coberturas em plantas, cortes e 
fachadas; cotas; marcação de cortes; ampliação de detalhes; 
numeração e títulos de desenhos; representação, designação e 
quadro de portas e esquadrias; representação de materiais. Desenho 
geométrico e cálculo de áreas. Formatos de papel da série A, tipos de 
papel e dobramentos de cópias. Caracterização das fases de projeto. 
Escalas de redução e ampliação. Instrumentos e materiais físicos de 
utilizados para  a elaboração do desenho. Leitura de projetos 
complementares: projeto estrutural, de instalações elétricas e de 
iluminação, hidro-sanitário, de segurança, combate a incêndios etc. 
Leitura e elaboração de desenho de levantamento topográfico e 
projeto de terraplenagem. Normas Brasileiras de Desenhos Técnicos. 
Desenho em AUTOCAD (Versões de 2000 para cima): menus, 
comandos, aplicações. 
 

018 - ELETRICISTA ESPECIALIZADO 
NÍVEL: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 
 
� LÍNGUA PORTUGUESA 
As questões de Língua Portuguesa têm por objetivo verificar a 
capacidade de leitura, compreensão e interpretação de texto, bem 
como, a habilidade de usar a linguagem como meio para produzir, 
expressar e comunicar idéias em diferentes situações. Interpretação e 
Compreensão de textos. Emprego das classes de palavras: 
substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio e 
preposição. Acentuação Gráfica; Crase; Pontuação. 
A prova de Língua Portuguesa será elaborada com base na Regra 
Ortográfica vigente, considerando que as novas regras do acordo 
ortográfico, serão obrigatórias no Brasil, em caráter definitivo, a partir 
de Janeiro de 2013 
 
� MATEMÁTICA 
Sistema de Medidas - Resolução de Problemas - As 04 operações 
(cálculos simples) – Operações com números racionais (fração) – 
Resolução de situações-problema. 
 
� CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 
Conhecimentos marcantes do cenário cultural, político, científico, 
econômico e social no Brasil e no mundo. Princípios de organização 
social, cultural, meio ambiente, política e econômica brasileira. 
Análise dos principais conflitos nacionais e mundiais. Assuntos de 
interesse geral - nacional ou internacional - amplamente veiculados, 
nos últimos dois anos, pela imprensa falada ou escrita de circulação 
nacional ou local - rádio, televisão, jornais, revistas e/ou internet. 
 
� CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
As Normas Regulamentadoras - NR, relativas à segurança e medicina 
do trabalho (Da NR01 a NR34). Organização do local de trabalho. 
Comportamento no local de trabalho. Primeiros Socorros. Noções 
práticas de como evitar acidentes. 
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NR 10 – SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE 
E ALTERAÇÕES. Montagens elétricas, manutenção corretiva em 
instalação elétrica; Materiais e instrumentos utilizados na atividade; 
Confecção de instalações elétricas em prédios públicos; Equipamentos 
e materiais: conhecimento e finalidades; Leitura de desenhos e 
esquemas de circuitos elétricos; Limpeza e lubrificação de chaves 
compensadoras, substituição e ajuste de peças defeituosas; Noções 
de Segurança do trabalho: acidentes do trabalho, causas e prevenção; 
Normas de segurança: conceito e equipamentos; 
 

019 - ENCANADOR 
NÍVEL: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 
 
� LÍNGUA PORTUGUESA 
As questões de Língua Portuguesa têm por objetivo verificar a 
capacidade de leitura, compreensão e interpretação de texto, bem 
como, a habilidade de usar a linguagem como meio para produzir, 
expressar e comunicar idéias em diferentes situações. Interpretação e 
Compreensão de textos. Emprego das classes de palavras: 
substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio e 
preposição. Acentuação Gráfica; Crase; Pontuação. 
A prova de Língua Portuguesa será elaborada com base na Regra 
Ortográfica vigente, considerando que as novas regras do acordo 
ortográfico, serão obrigatórias no Brasil, em caráter definitivo, a partir 
de Janeiro de 2013 
 
� MATEMÁTICA 
Sistema de Medidas - Resolução de Problemas - As 04 operações 
(cálculos simples) – Operações com números racionais (fração) – 
Resolução de situações-problema. 
 
� CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 
Conhecimentos marcantes do cenário cultural, político, científico, 
econômico e social no Brasil e no mundo. Princípios de organização 
social, cultural, meio ambiente, política e econômica brasileira. 
Análise dos principais conflitos nacionais e mundiais. Assuntos de 
interesse geral - nacional ou internacional - amplamente veiculados, 
nos últimos dois anos, pela imprensa falada ou escrita de circulação 
nacional ou local - rádio, televisão, jornais, revistas e/ou internet. 
 
� CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
As Normas Regulamentadoras - NR, relativas à segurança e medicina 
do trabalho (Da NR01 a NR34). Organização do local de trabalho. 
Comportamento no local de trabalho. Primeiros Socorros. Noções 
práticas de como evitar acidentes. 
Tipos de tubulação. Tipos de conexão. Materiais utilizados. 
Equipamentos utilizados. Interpretação de desenhos básicos de redes 
de água e esgoto. Instalação, manutenção e reparos em tubulação de 
ferro cobre, PVC e cerâmicas. Instalação dos vários tipos de conexões, 
passagens e caixas de redes de água e esgoto. Conhecimento de 
ferramentas manuais, elétricas e outras usadas na profissão. 
 

020 - ENGENHEIRO CIVIL 
NÍVEL: SUPERIOR COMPLETO EM ENGENHARIA CIVIL 
 
� LÍNGUA PORTUGUESA 
As questões de Língua Portuguesa têm por objetivo verificar a 
capacidade de leitura, compreensão e interpretação de texto, bem 
como, a habilidade de usar a linguagem como meio para produzir, 
expressar e comunicar ideias em diferentes situações. Interpretação 
de Textos. Tipos de Comunicação: Descrição, Narração e Dissertação. 
Figuras e Vícios de Linguagem. Ortografia Oficial. Acentuação Gráfica. 
Separação de Sílabas. Classes de Palavras: substantivo, adjetivo, 
verbo, artigo, preposição, advérbio, conjunção, numeral e pronomes. 
Pronomes: colocação, uso, formas pronominais de tratamento. Flexão 
Nominal e Verbal. Concordância Nominal e Verbal. Emprego de 
Tempos e Modos. Vozes do Verbo. Regência Nominal e Verbal. 
Ocorrência de Crase. Estrutura do Vocábulo: radicais e afixos. 
Formação de Palavras: composição e derivação. Termos da Oração. 

Tipos de Sujeito. Estrutura do Período: coordenação e subordinação. 
Sinônimos, antônimos e homônimos. Confronto e conhecimento de 
frases corretas e incorretas. - A prova de Língua Portuguesa será 
elaborada com base na Regra Ortográfica vigente, considerando que 
as novas regras do acordo ortográfico, serão obrigatórias no Brasil, em 
caráter definitivo, a partir de Janeiro de 2013 
 
� MATEMÁTICA 
O candidato deverá demonstrar competência para utilizar o raciocínio 
lógico (entendimento de estrutura lógica de situações-problema), 
bem como aplicar conteúdos matemáticos na vida prática, com 
relação aos seguintes pontos: Números relativos inteiros e 
fracionários: operações e suas propriedades (adição, subtração, 
multiplicação, divisão e potenciação). Múltiplos e divisores: máximo 
divisor comum e mínimo múltiplo comum. Frações ordinárias e 
decimais. Números decimais: propriedades e operações. Expressões 
numéricas. Equações do 1ºe 2º graus. Problemas. Sistemas de medida 
de tempo. Sistema métrico decimal. Sistema monetário brasileiro. 
Problemas, números e grandezas proporcionais: razões e proporções. 
Divisão em partes proporcionais. Regra de três simples e composta. 
Porcentagem. Juro simples: juros, capital, tempo, taxas e montantes. 
Fundamentos da Teoria dos Conjuntos; Conjuntos Numéricos: 
Números Naturais e Inteiros (divisibilidade, números primos, 
fatoração, Números Racionais e Irracionais (reta numérica, valor 
absoluto, representação decimal), Números Reais(relação de ordem e 
intervalos), Operações. Funções: Estudo das Relações, Definição da 
Função, Funções definidas por fórmulas: Domínio, Imagem e 
Contradomínio, Gráficos, Função Injetora, Sobrejetora e Bijetora, 
Funções par e ímpar, Funções crescentes e decrescentes, Função 
Inversa, Função Composta, Função Polinominal do 1º Grau, 
Quadrática, Modular, Exponencial e Logarítmica, Funções 
Trigonométricas. Resoluções de Equações, Inequações e Sistemas. 
Noções básicas de lógica, Análise de tabelas e gráficos, Raciocínio 
lógico e Resolução de situações-problema. 
 
� CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 
Conhecimentos marcantes do cenário cultural, político, científico, 
econômico e social no Brasil e no mundo. Princípios de organização 
social, cultural, meio ambiente, política e econômica brasileira. 
Análise dos principais conflitos nacionais e mundiais. Assuntos de 
interesse geral - nacional ou internacional - amplamente veiculados, 
nos últimos dois anos, pela imprensa falada ou escrita de circulação 
nacional ou local - rádio, televisão, jornais, revistas e/ou internet. 
 
� CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
CONHECIMENTOS BÁSICOS DE INFORMÁTICA: Windows XP, Office 
2007; Conhecimentos de navegação na Internet; Internet Explorer 8. 
LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA; LEI Nº 1.411 
DE 10 DE OUTUBRO DE 1974(CÓDIGO DE POSTURA DE 
PINDAMONHANGABA). 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL: Aglomerantes, cal, gesso, cimento, 
agregados; Concretos, propriedades, fator água/cimento, resistência 
mecânica e durabilidade; Aços para concreto armado: Classificação; 
Materiais cerâmicos para construção civil; Estruturas de concreto 
armado, formas de madeira e metálicas, produção e lançamento do 
concreto, Cura e adensamento, desforma. Normas brasileiras.   
ARGAMASSAS: Classificação, propriedades essenciais, principais 
argamassas preparadas no canteiro de obras, argamassas 
industrializadas, principais patologias.  
REVESTIMENTOS CERÂMICOS: tipos, classificação, cortes, 
assentamento, juntas de dilatação, movimentação e dessolidarização. 
PLANEJAMENTO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL: Engenharia de 
custos, orçamento, composição de custos unitários, parciais e totais, 
levantamento de quantidades, especificação de materiais e serviços, 
contratação de obras e serviços, planejamento de tempo; análise 
PERT/CPM.   
ABASTECIMENTO DE ÁGUA: Demanda e consumo de água; Estimativa 
de vazões; Captação, adução, reservação, estações elevatórias e 
distribuição de água; Qualidade da água e padrão de potabilidade; 
Princípios do tratamento de água. 
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ESGOTAMENTO SANITÁRIO: Sistemas estáticos para a disposição de 
esgotos; rede coletora; qualidade da água e padrões de lançamento; 
princípios do tratamento de esgotos. 
DRENAGEM PLUVIAL: Estimativa de contribuições; galerias e canais.   
LIMPEZA PÚBLICA: Estimativa de contribuições; Coleta de resíduos 
sólidos domiciliares; Compostagem; Aterro sanitário e controlado; 
RCD.   
PROJETO E DIMENSIONAMENTO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS: água fria, 
esgotos sanitários, águas pluviais, combate a incêndio. 
MECÂNICA DOS SOLOS. Caracterização dos solos. Resistência ao 
cisalhamento, compactação, tensões e deformações, 
compressibilidade e adensamento, estabilidade de taludes e encostas, 
empuxos de terra, drenagem. Fundações diretas e profundas. Tipos e 
características das fundações. Estruturas de contenção.  
RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS: Tensões, deformações, propriedades 
mecânicas dos materiais, torção, flexão, cisalhamento, linha elástica, 
flambagem, critérios de resistência.  Dimensionamento de elementos 
estruturais de concreto armado, de aço e de madeira.  
TEORIA DAS ESTRUTURAS: Morfologia das estruturas, carregamentos, 
idealização; Estruturas isostáticas planas e espaciais; Princípio dos 
Trabalhos Virtuais; Cálculo de deslocamentos em estruturas 
isostáticas; Análise de estruturas estaticamente indeterminadas: 
método das forças; Análise de estruturas cinematicamente 
indeterminadas: método dos deslocamentos; Aplicações nas 
estruturas de concreto, aço e madeira.  
SISTEMA VIÁRIO: noções básicas de projetos de topografia, 
geométrico e de terraplenagem; Pavimentação de vias: tipos de vias, 
dimensionamento de pavimentos, tipos de materiais.  
 

021 - ENGENHEIRO AGRÔNOMO 
NÍVEL: SUPERIOR COMPLETO EM ENGENHARIA AGRONOMICA 
 
� LÍNGUA PORTUGUESA 
As questões de Língua Portuguesa têm por objetivo verificar a 
capacidade de leitura, compreensão e interpretação de texto, bem 
como, a habilidade de usar a linguagem como meio para produzir, 
expressar e comunicar ideias em diferentes situações. Interpretação 
de Textos. Tipos de Comunicação: Descrição, Narração e Dissertação. 
Figuras e Vícios de Linguagem. Ortografia Oficial. Acentuação Gráfica. 
Separação de Sílabas. Classes de Palavras: substantivo, adjetivo, 
verbo, artigo, preposição, advérbio, conjunção, numeral e pronomes. 
Pronomes: colocação, uso, formas pronominais de tratamento. Flexão 
Nominal e Verbal. Concordância Nominal e Verbal. Emprego de 
Tempos e Modos. Vozes do Verbo. Regência Nominal e Verbal. 
Ocorrência de Crase. Estrutura do Vocábulo: radicais e afixos. 
Formação de Palavras: composição e derivação. Termos da Oração. 
Tipos de Sujeito. Estrutura do Período: coordenação e subordinação. 
Sinônimos, antônimos e homônimos. Confronto e conhecimento de 
frases corretas e incorretas. - A prova de Língua Portuguesa será 
elaborada com base na Regra Ortográfica vigente, considerando que 
as novas regras do acordo ortográfico, serão obrigatórias no Brasil, em 
caráter definitivo, a partir de Janeiro de 2013 
 
� MATEMÁTICA 
O candidato deverá demonstrar competência para utilizar o raciocínio 
lógico (entendimento de estrutura lógica de situações-problema), 
bem como aplicar conteúdos matemáticos na vida prática, com 
relação aos seguintes pontos: Números relativos inteiros e 
fracionários: operações e suas propriedades (adição, subtração, 
multiplicação, divisão e potenciação). Múltiplos e divisores: máximo 
divisor comum e mínimo múltiplo comum. Frações ordinárias e 
decimais. Números decimais: propriedades e operações. Expressões 
numéricas. Equações do 1ºe 2º graus. Problemas. Sistemas de medida 
de tempo. Sistema métrico decimal. Sistema monetário brasileiro. 
Problemas, números e grandezas proporcionais: razões e proporções. 
Divisão em partes proporcionais. Regra de três simples e composta. 
Porcentagem. Juro simples: juros, capital, tempo, taxas e montantes. 
Fundamentos da Teoria dos Conjuntos; Conjuntos Numéricos: 
Números Naturais e Inteiros (divisibilidade, números primos, 

fatoração, Números Racionais e Irracionais (reta numérica, valor 
absoluto, representação decimal), Números Reais(relação de ordem e 
intervalos), Operações. Funções: Estudo das Relações, Definição da 
Função, Funções definidas por fórmulas: Domínio, Imagem e 
Contradomínio, Gráficos, Função Injetora, Sobrejetora e Bijetora, 
Funções par e ímpar, Funções crescentes e decrescentes, Função 
Inversa, Função Composta, Função Polinominal do 1º Grau, 
Quadrática, Modular, Exponencial e Logarítmica, Funções 
Trigonométricas. Resoluções de Equações, Inequações e Sistemas. 
Noções básicas de lógica, Análise de tabelas e gráficos, Raciocínio 
lógico e Resolução de situações-problema. 
 
� CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 
Conhecimentos marcantes do cenário cultural, político, científico, 
econômico e social no Brasil e no mundo. Princípios de organização 
social, cultural, meio ambiente, política e econômica brasileira. 
Análise dos principais conflitos nacionais e mundiais. Assuntos de 
interesse geral - nacional ou internacional - amplamente veiculados, 
nos últimos dois anos, pela imprensa falada ou escrita de circulação 
nacional ou local - rádio, televisão, jornais, revistas e/ou internet. 
 
� CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
CONHECIMENTOS BÁSICOS DE INFORMÁTICA: Windows XP, Office 
2007; Conhecimentos de navegação na Internet; Internet Explorer 8. 
LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA; LEI Nº 1.411 
DE 10 DE OUTUBRO DE 1974(CÓDIGO DE POSTURA DE 
PINDAMONHANGABA). 
Os solos da Região  – Classificação, morfologia e gênese. 
Características e propriedades químicas, físicas e biológicas. Aptidão 
agrícola dos solos. Planejamento e práticas conservacionistas. 
Características químicas dos solos. Fertilidade: adubos e adubação. 
Calagem. Microbiologia dos solos. Natureza e propriedades dos solos. 
Clima. Variáveis climáticas. Hidrologia. Ciclo Hidrológico.Meteorologia. 
Bacias Hidrográficas. Produção vegetal. As principais culturas da 
Região. Tratos Culturais. Pragas e fitossanidade. Hidráulica Agrícola. 
Princípios Fundamentais. Estruturas hidráulicas e seu 
dimensionamento. Irrigação e drenagem. A água no solo. Relação 
solo-água-clima-planta. Evapotranspiração. Os métodos de irrigação. 
Drenagem: princípios gerais; tipos de drenos. Barragens de terra. 
Características gerais. Detalhes construtivos. Comportas e vertedores. 
Bacias hidrográficas e hidráulicas. Produção animal: principais 
aspectos técnicos das explorações bovina, ovina, suína e avícola. 
Nutrição animal: princípios fundamentais, macro e micro nutrientes. 
Alimentos concentrados e volumosos. A Aqüicultura. Agroecologia. 
Conceitos eprincípios.Zoneamento agrícola e regiões agroecológicas 
da Bahia. Avaliação e perícia agronômica. Princípios gerais, objetivos e 
metodologias. As pastagens nativas e cultivadas. Manejo e 
conservação. Agrotóxicos : conceito e características gerais dos 
produtos. 
 

022 - ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 
NÍVEL: SUPERIOR COMPLETO EM ENGENHARIA E ESPECIALIZAÇAO EM 
ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO 
 
� LÍNGUA PORTUGUESA 
As questões de Língua Portuguesa têm por objetivo verificar a 
capacidade de leitura, compreensão e interpretação de texto, bem 
como, a habilidade de usar a linguagem como meio para produzir, 
expressar e comunicar ideias em diferentes situações. Interpretação 
de Textos. Tipos de Comunicação: Descrição, Narração e Dissertação. 
Figuras e Vícios de Linguagem. Ortografia Oficial. Acentuação Gráfica. 
Separação de Sílabas. Classes de Palavras: substantivo, adjetivo, 
verbo, artigo, preposição, advérbio, conjunção, numeral e pronomes. 
Pronomes: colocação, uso, formas pronominais de tratamento. Flexão 
Nominal e Verbal. Concordância Nominal e Verbal. Emprego de 
Tempos e Modos. Vozes do Verbo. Regência Nominal e Verbal. 
Ocorrência de Crase. Estrutura do Vocábulo: radicais e afixos. 
Formação de Palavras: composição e derivação. Termos da Oração. 
Tipos de Sujeito. Estrutura do Período: coordenação e subordinação. 
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Sinônimos, antônimos e homônimos. Confronto e conhecimento de 
frases corretas e incorretas. - A prova de Língua Portuguesa será 
elaborada com base na Regra Ortográfica vigente, considerando que 
as novas regras do acordo ortográfico, serão obrigatórias no Brasil, em 
caráter definitivo, a partir de Janeiro de 2013 
 
� MATEMÁTICA 
O candidato deverá demonstrar competência para utilizar o raciocínio 
lógico (entendimento de estrutura lógica de situações-problema), 
bem como aplicar conteúdos matemáticos na vida prática, com 
relação aos seguintes pontos: Números relativos inteiros e 
fracionários: operações e suas propriedades (adição, subtração, 
multiplicação, divisão e potenciação). Múltiplos e divisores: máximo 
divisor comum e mínimo múltiplo comum. Frações ordinárias e 
decimais. Números decimais: propriedades e operações. Expressões 
numéricas. Equações do 1ºe 2º graus. Problemas. Sistemas de medida 
de tempo. Sistema métrico decimal. Sistema monetário brasileiro. 
Problemas, números e grandezas proporcionais: razões e proporções. 
Divisão em partes proporcionais. Regra de três simples e composta. 
Porcentagem. Juro simples: juros, capital, tempo, taxas e montantes. 
Fundamentos da Teoria dos Conjuntos; Conjuntos Numéricos: 
Números Naturais e Inteiros (divisibilidade, números primos, 
fatoração, Números Racionais e Irracionais (reta numérica, valor 
absoluto, representação decimal), Números Reais(relação de ordem e 
intervalos), Operações. Funções: Estudo das Relações, Definição da 
Função, Funções definidas por fórmulas: Domínio, Imagem e 
Contradomínio, Gráficos, Função Injetora, Sobrejetora e Bijetora, 
Funções par e ímpar, Funções crescentes e decrescentes, Função 
Inversa, Função Composta, Função Polinominal do 1º Grau, 
Quadrática, Modular, Exponencial e Logarítmica, Funções 
Trigonométricas. Resoluções de Equações, Inequações e Sistemas. 
Noções básicas de lógica, Análise de tabelas e gráficos, Raciocínio 
lógico e Resolução de situações-problema. 
 
� CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 
Conhecimentos marcantes do cenário cultural, político, científico, 
econômico e social no Brasil e no mundo. Princípios de organização 
social, cultural, meio ambiente, política e econômica brasileira. 
Análise dos principais conflitos nacionais e mundiais. Assuntos de 
interesse geral - nacional ou internacional - amplamente veiculados, 
nos últimos dois anos, pela imprensa falada ou escrita de circulação 
nacional ou local - rádio, televisão, jornais, revistas e/ou internet. 
 
� CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
CONHECIMENTOS BÁSICOS DE INFORMÁTICA: Windows XP, Office 
2007; Conhecimentos de navegação na Internet; Internet Explorer 8. 
LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA; LEI Nº 1.411 
DE 10 DE OUTUBRO DE 1974(CÓDIGO DE POSTURA DE 
PINDAMONHANGABA). 
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA – 
(implantação,treinamento); Equipamentos de Proteção Individual  - 
EPI’s  – (seleção, avaliação). Programa de Prevenção de Riscos 
Ambientais  – PPRA  – (identificação, avaliação, e medidas de controle 
e monitoramento dos riscos ambientais). Instalações Serviços em 
eletricidade (proteção contra choques elétricos, contra incêndios e 
contra descargas atmosféricas).Transporte, movimentação, 
armazenagem e manuseio de materiais; (limites deTolerância, limites 
de tolerância para ruídos, limites de tolerância para calor, limites de 
tolerância para poeiras minerais, agentes químicos, agentes 
biológicos, graus de insalubridade, eliminação/neutralização de 
insalubridade). Higiene do Trabalho (Agentes Físicos  – Ruídos, 
Vibração, Sobrecarga Térmica, Frio, Radiações  
lonizantes e não lonizantes, Agentes Químicos, Agentes Biológicos, 
Ventilação Industrial, Avaliação e Controle de Agentes Físicos, 
químicos e Biológicos, manuseio de aparelhos de medição). Atividades 
e Operações Perigosas (explosivos, inflamáveis, eletricidade, radiações 
ionizantes). Ergonomia (lesões por Esforços Repetitivos/Doenças 
Osteomusculares Relacionadas ao Trabalho – LER/DORT, mobiliário, 
levantamento, 

transporte e descarga individual de materiais, condições ambientais 
de trabalho, organização do trabalho). Programa de Condições e Meio 
Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção  – PCMAT  – 
elaboração, implantação, layout de canteiro de obra, áreas de 
vivência, cronograma de implantação, proteções coletivas e 
individuais, programa educativo. Proteção Contra Incêndios (Saídas de 
emergência, proteção por extintores). Condições Sanitárias e de 
Conforto nos Locais de Trabalho. Sinalização de Segurança. 
 

023 - FISCAL DE POSTURAS 
NÍVEL: ENSINO MÉDIO COMPLETO 
 
� LÍNGUA PORTUGUESA 
As questões de Língua Portuguesa têm por objetivo verificar a 
capacidade de leitura, compreensão e interpretação de texto, bem 
como, a habilidade de usar a linguagem como meio para produzir, 
expressar e comunicar ideias em diferentes situações. Interpretação 
de Textos. Tipos de Comunicação: Descrição, Narração e Dissertação. 
Figuras e Vícios de Linguagem. Ortografia Oficial. Acentuação Gráfica. 
Separação de Sílabas. Classes de Palavras: substantivo, adjetivo, 
verbo, artigo, preposição, advérbio, conjunção, numeral e pronomes. 
Pronomes: colocação, uso, formas pronominais de tratamento. Flexão 
Nominal e Verbal. Concordância Nominal e Verbal. Emprego de 
Tempos e Modos. Vozes do Verbo. Regência Nominal e Verbal. 
Ocorrência de Crase. Estrutura do Vocábulo: radicais e afixos. 
Formação de Palavras: composição e derivação. Termos da Oração. 
Tipos de Sujeito. Estrutura do Período: coordenação e subordinação. 
Sinônimos, antônimos e homônimos. Confronto e conhecimento de 
frases corretas e incorretas. - A prova de Língua Portuguesa será 
elaborada com base na Ortográfica vigente, considerando que as 
novas regras do acordo ortográfico, serão obrigatórias no Brasil, em 
caráter definitivo, a partir de Janeiro de 2013 
 
� MATEMÁTICA 
O candidato deverá demonstrar competência para utilizar o raciocínio 
lógico (entendimento de estrutura lógica de situações-problema), 
bem como aplicar conteúdos matemáticos na vida prática, com 
relação aos seguintes pontos: Conjuntos numéricos: números reais; 
Operações Matemáticas: com potencia e com radicais; Razão e 
Proporção; Regra de Três Simples e Composta; Porcentagem; Equação 
do 1º e 2º grau: solução de problemas; Sistemas de Medidas: decimal 
e não decimal; Geometria Plana: perímetro, áreas e volume; 
Complemento de Geometria: semelhança, relações métricas no 
triangulo retângulo ; Noções de Estatística: função e gráfico e Juros 
Simples e Compostos. 
Noções básicas de lógica, Análise de tabelas e gráficos, Raciocínio 
lógico e Resolução de situações-problema. 
 
� CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 
Conhecimentos marcantes do cenário cultural, político, científico, 
econômico e social no Brasil e no mundo. Princípios de organização 
social, cultural, meio ambiente, política e econômica brasileira. 
Análise dos principais conflitos nacionais e mundiais. Assuntos de 
interesse geral - nacional ou internacional - amplamente veiculados, 
nos últimos dois anos, pela imprensa falada ou escrita de circulação 
nacional ou local - rádio, televisão, jornais, revistas e/ou internet. 
 
� CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
CONHECIMENTOS BÁSICOS DE INFORMÁTICA: Windows XP, Office 
2007; Conhecimentos de navegação na Internet; Internet Explorer 8. 
LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA; LEI Nº 1.411 
DE 10 DE OUTUBRO DE 1974(CÓDIGO DE POSTURA DE 
PINDAMONHANGABA). 
Legislação Municipal Específica; Funções do Fiscal;  Hierarquia; 
Utilização de logradouros públicos; Muros, cercas e calçadas; 
Queimadas; Cortes de árvores; Clubes recreativos; Horários e forma 
de funcionamento de bancas de jornais, teatros, circos, farmácias, 
parques, etc.; Comércio ambulante; Aferição de pesos e medidas; 
Código de Posturas do Município  de Pindamonhangaba. 
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024 - FONOAUDIÓLOGO 
NÍVEL: SUPERIOR COMPLETO EM FONOAUDIOLOGIA 
 
� LÍNGUA PORTUGUESA 
As questões de Língua Portuguesa têm por objetivo verificar a 
capacidade de leitura, compreensão e interpretação de texto, bem 
como, a habilidade de usar a linguagem como meio para produzir, 
expressar e comunicar ideias em diferentes situações. Interpretação 
de Textos. Tipos de Comunicação: Descrição, Narração e Dissertação. 
Figuras e Vícios de Linguagem. Ortografia Oficial. Acentuação Gráfica. 
Separação de Sílabas. Classes de Palavras: substantivo, adjetivo, 
verbo, artigo, preposição, advérbio, conjunção, numeral e pronomes. 
Pronomes: colocação, uso, formas pronominais de tratamento. Flexão 
Nominal e Verbal. Concordância Nominal e Verbal. Emprego de 
Tempos e Modos. Vozes do Verbo. Regência Nominal e Verbal. 
Ocorrência de Crase. Estrutura do Vocábulo: radicais e afixos. 
Formação de Palavras: composição e derivação. Termos da Oração. 
Tipos de Sujeito. Estrutura do Período: coordenação e subordinação. 
Sinônimos, antônimos e homônimos. Confronto e conhecimento de 
frases corretas e incorretas. - A prova de Língua Portuguesa será 
elaborada com base na Regra Ortográfica vigente, considerando que 
as novas regras do acordo ortográfico, serão obrigatórias no Brasil, em 
caráter definitivo, a partir de Janeiro de 2013 
 
� MATEMÁTICA 
O candidato deverá demonstrar competência para utilizar o raciocínio 
lógico (entendimento de estrutura lógica de situações-problema), 
bem como aplicar conteúdos matemáticos na vida prática, com 
relação aos seguintes pontos: Números relativos inteiros e 
fracionários: operações e suas propriedades (adição, subtração, 
multiplicação, divisão e potenciação). Múltiplos e divisores: máximo 
divisor comum e mínimo múltiplo comum. Frações ordinárias e 
decimais. Números decimais: propriedades e operações. Expressões 
numéricas. Equações do 1ºe 2º graus. Problemas. Sistemas de medida 
de tempo. Sistema métrico decimal. Sistema monetário brasileiro. 
Problemas, números e grandezas proporcionais: razões e proporções. 
Divisão em partes proporcionais. Regra de três simples e composta. 
Porcentagem. Juro simples: juros, capital, tempo, taxas e montantes. 
Fundamentos da Teoria dos Conjuntos; Conjuntos Numéricos: 
Números Naturais e Inteiros (divisibilidade, números primos, 
fatoração, Números Racionais e Irracionais (reta numérica, valor 
absoluto, representação decimal), Números Reais(relação de ordem e 
intervalos), Operações. Funções: Estudo das Relações, Definição da 
Função, Funções definidas por fórmulas: Domínio, Imagem e 
Contradomínio, Gráficos, Função Injetora, Sobrejetora e Bijetora, 
Funções par e ímpar, Funções crescentes e decrescentes, Função 
Inversa, Função Composta, Função Polinominal do 1º Grau, 
Quadrática, Modular, Exponencial e Logarítmica, Funções 
Trigonométricas. Resoluções de Equações, Inequações e Sistemas. 
Noções básicas de lógica, Análise de tabelas e gráficos, Raciocínio 
lógico e Resolução de situações-problema. 
 
� CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 
Conhecimentos marcantes do cenário cultural, político, científico, 
econômico e social no Brasil e no mundo. Princípios de organização 
social, cultural, meio ambiente, política e econômica brasileira. 
Análise dos principais conflitos nacionais e mundiais. Assuntos de 
interesse geral - nacional ou internacional - amplamente veiculados, 
nos últimos dois anos, pela imprensa falada ou escrita de circulação 
nacional ou local - rádio, televisão, jornais, revistas e/ou internet. 
 
� CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
O SUS pode ser seu melhor plano de saúde - Instituto Brasileiro de 
Defesa do Consumidor. 
- CARTILHA: ABC DO SUS - Doutrinas e Princípios - Ministério da Saúde 
- Secretaria Nacional de Assistência à Saúde 
- Cartilha “Entendendo o SUS” – Ministério da Saúde. 

- O SUS de A a Z : garantindo saúde nos municípios / Ministério da 
Saúde, Conselho Nacional das Secretarias Municipais de Saúde. – 3. 
ed. – Brasília : Editora do Ministério da Saúde, 2009. 
- Constituição Federal (artigos 196 a 200)  
- Lei 8.080, de 19/9/91990 (com suas alterações) - Lei orgânica da 
Saúde que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e 
recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 
correspondentes e dá outras providências.  
- Lei 9.836, de 23/9/1999 (Acrescenta dispositivos à Lei no 8.080) 
- Lei 11.108, de 07/4/2005 (Altera a Lei no 8.080) 
- Lei 10. 424, de 15/4/2002 (Acrescenta capítulo e artigo à Lei no 
8.080)  
 
Disartria e Dislalia, Conceito, Tratamento;Fonoaudiologia Escolar, 
Campo de atuação,Prevenção e reabilitação;Audiologia Clínica; 
Determinação dos limiares tonais por via aérea e via óssea; 
Logoaudimetria e imitanciometria; Método eletrofisiológicos de 
avaliação da audição: BERA e Emissões Otoacústicas – vantagens e 
desvantagens;Aquisição e Retardo de Linguagem;Motricidade Oral; 
Desenvolvimento das funções estomalognáticas; Princípios aplicados 
ao diagnóstico e tratamento miofuncional; Disfonia; Classificação, 
conceito, etiologia e reabilitação vocal; Fissuras labiopalatinas e 
insuficiência faringes; Classificação de fissuras; Incompetência e 
insuficiência Velo-faríngea; Distúrbios da voz e problemas associados 
;Leitura e Escrita e Dislexia; Definições, causas e atuação 
fonoaudiológica; Disfluência e Gagueira; Disfluência versus gagueira; 
Atuação interdisciplinar;Fonoaudiologia e Saúde Pública.Áreas de 
atuação. 
 

025 - FUNILEIRO PINTOR 
NÍVEL: ENSINO MÉDIO COMPLETO 
 
� LÍNGUA PORTUGUESA 
As questões de Língua Portuguesa têm por objetivo verificar a 
capacidade de leitura, compreensão e interpretação de texto, bem 
como, a habilidade de usar a linguagem como meio para produzir, 
expressar e comunicar ideias em diferentes situações. Interpretação 
de Textos. Tipos de Comunicação: Descrição, Narração e Dissertação. 
Figuras e Vícios de Linguagem. Ortografia Oficial. Acentuação Gráfica. 
Separação de Sílabas. Classes de Palavras: substantivo, adjetivo, 
verbo, artigo, preposição, advérbio, conjunção, numeral e pronomes. 
Pronomes: colocação, uso, formas pronominais de tratamento. Flexão 
Nominal e Verbal. Concordância Nominal e Verbal. Emprego de 
Tempos e Modos. Vozes do Verbo. Regência Nominal e Verbal. 
Ocorrência de Crase. Estrutura do Vocábulo: radicais e afixos. 
Formação de Palavras: composição e derivação. Termos da Oração. 
Tipos de Sujeito. Estrutura do Período: coordenação e subordinação. 
Sinônimos, antônimos e homônimos. Confronto e conhecimento de 
frases corretas e incorretas. - A prova de Língua Portuguesa será 
elaborada com base na Ortográfica vigente, considerando que as 
novas regras do acordo ortográfico, serão obrigatórias no Brasil, em 
caráter definitivo, a partir de Janeiro de 2013 
 
� MATEMÁTICA 
O candidato deverá demonstrar competência para utilizar o raciocínio 
lógico (entendimento de estrutura lógica de situações-problema), 
bem como aplicar conteúdos matemáticos na vida prática, com 
relação aos seguintes pontos: Conjuntos numéricos: números reais; 
Operações Matemáticas: com potencia e com radicais; Razão e 
Proporção; Regra de Três Simples e Composta; Porcentagem; Equação 
do 1º e 2º grau: solução de problemas; Sistemas de Medidas: decimal 
e não decimal; Geometria Plana: perímetro, áreas e volume; 
Complemento de Geometria: semelhança, relações métricas no 
triangulo retângulo ; Noções de Estatística: função e gráfico e Juros 
Simples e Compostos. 
Noções básicas de lógica, Análise de tabelas e gráficos, Raciocínio 
lógico e Resolução de situações-problema. 
 
� CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 
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Conhecimentos marcantes do cenário cultural, político, científico, 
econômico e social no Brasil e no mundo. Princípios de organização 
social, cultural, meio ambiente, política e econômica brasileira. 
Análise dos principais conflitos nacionais e mundiais. Assuntos de 
interesse geral - nacional ou internacional - amplamente veiculados, 
nos últimos dois anos, pela imprensa falada ou escrita de circulação 
nacional ou local - rádio, televisão, jornais, revistas e/ou internet. 
 
� CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Conhecimentos e utilização adequada das ferramentas; 
Conhecimentos da norma de segurança; Explosão; Óleos e 
lubrificantes; Motor; Transmissão; Suspensão; Ignição; Peças de 
reposição; Sistemas de medidas utilizadas para as peças, roscas e 
parafusos; Conhecimentos básicos da função. Segurança do trabalho( 
EPI’s) 
 

026 - GUARDA 
NÍVEL: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 
 
� LÍNGUA PORTUGUESA 
As questões de Língua Portuguesa têm por objetivo verificar a 
capacidade de leitura, compreensão e interpretação de texto, bem 
como, a habilidade de usar a linguagem como meio para produzir, 
expressar e comunicar idéias em diferentes situações. Interpretação e 
Compreensão de textos. Emprego das classes de palavras: 
substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio e 
preposição. Acentuação Gráfica; Crase; Pontuação. 
A prova de Língua Portuguesa será elaborada com base na Regra 
Ortográfica vigente, considerando que as novas regras do acordo 
ortográfico, serão obrigatórias no Brasil, em caráter definitivo, a partir 
de Janeiro de 2013 
 
� MATEMÁTICA 
Sistema de Medidas - Resolução de Problemas - As 04 operações 
(cálculos simples) – Operações com números racionais (fração) – 
Resolução de situações-problema. 
 
� CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 
Conhecimentos marcantes do cenário cultural, político, científico, 
econômico e social no Brasil e no mundo. Princípios de organização 
social, cultural, meio ambiente, política e econômica brasileira. 
Análise dos principais conflitos nacionais e mundiais. Assuntos de 
interesse geral - nacional ou internacional - amplamente veiculados, 
nos últimos dois anos, pela imprensa falada ou escrita de circulação 
nacional ou local - rádio, televisão, jornais, revistas e/ou internet. 
 
� CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
As Normas Regulamentadoras - NR, relativas à segurança e medicina 
do trabalho (Da NR01 a NR34). Organização do local de trabalho. 
Comportamento no local de trabalho. Primeiros Socorros. Noções 
práticas de como evitar acidentes. 
Atividades específicas inerentes ao emprego, boas maneiras, 
comportamento no ambiente de trabalho, noções básicas de 
vigilância, noções básicas de atendimento ao público. Questões 
Situacionais baseadas nas atividades a serem desenvolvidas no 
emprego. Noções de ética e cidadania. 
 

027 - LAVADOR LUBRIFICADOR 
NÍVEL: ENSINO FUNDAMENTAL - CICLO I (5º ANO) 
 
� LÍNGUA PORTUGUESA 
As questões de Língua Portuguesa têm por objetivo verificar a 
capacidade de leitura, compreensão e interpretação de texto, bem 
como, a habilidade de usar a linguagem como meio para produzir, 
expressar e comunicar ideias em diferentes situações. Interpretação e 
Compreensão de textos.  
A prova de Língua Portuguesa será elaborada com base na Regra 
Ortográfica vigente, considerando que as novas regras do acordo 

ortográfico, serão obrigatórios no Brasil, em caráter definitivo, a partir 
de Janeiro de 2013 
 
� MATEMÁTICA 
Resolução de Problemas - As 04 operações (cálculos simples) – 
Operações com números racionais (fração) – Resolução de situações-
problema. Raciocínio Lógico. 
 
� CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 
Conhecimentos marcantes do cenário cultural, político, científico, 
econômico e social no Brasil e no mundo. Princípios de organização 
social, cultural, meio ambiente, política e econômica brasileira. 
Análise dos principais conflitos nacionais e mundiais. Assuntos de 
interesse geral - nacional ou internacional - amplamente veiculados, 
nos últimos dois anos, pela imprensa falada ou escrita de circulação 
nacional ou local - rádio, televisão, jornais, revistas e/ou internet. 
 
� CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
As Normas Regulamentadoras - NR, relativas à segurança e medicina 
do trabalho (Da NR01 a NR34). Organização do local de trabalho. 
Comportamento no local de trabalho. Primeiros Socorros. Noções 
práticas de como evitar acidentes. 
Introdução à lubrificação: Conceitos básicosTipos de lubrificantes,  
Características principais dos lubrificantes, Óleos minerais, Graxas 
minerais, Óleos orgânicos, Misturas de óleos minerais e orgânicos, 
Lubrificantes sintéticos, Lubrificantes  grafíticos, Escolha de 
lubrificantes, Classificação dos lubrificantes: normas SAE (Sociedade 
dos Engenheiros de Automóveis) e NLGI (Instituto Nacional de graxa 
lubrificante); Propriedades dos lubrificantes: Aderência, Viscosidade, 
Ausência de ácidos, Pureza química, Resistência ao envelhecimento, 
Ponto de inflamação, Ponto de congelamento, Pureza mecânica; 
Técnicas de lubrificação; Dispositivos; Almotolia, Copo graxeiro, 
Pistola graxeira, Pistola de óleo, Pincel, Espátula, Copo conta-gotas, 
Copo vareta, Copo com mecha  tipo sifão, Copo com mecha tipo 
tampão, Lubrificador mecânico; Outros dispositivos de lubrificação: 
Lubrificador por névoa, Lubrificador hidrostático, Mancais com 
cavidade; Lubrificação centralizada: três tipos; Linha simples, Linha 
dupla, Progressivo; Características e os tipos de lubrificação com 
sistema selado: Sistema selado, Lubrificação por banho, Banho com 
anel, Banho com colar, Lubrificador de nível constante,  Lubrificação 
por salpico, Banho com estopa, Banho com almofada, Sistema 
circulatório. 
 

028 - MARCENEIRO 
NÍVEL: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 
 
� LÍNGUA PORTUGUESA 
As questões de Língua Portuguesa têm por objetivo verificar a 
capacidade de leitura, compreensão e interpretação de texto, bem 
como, a habilidade de usar a linguagem como meio para produzir, 
expressar e comunicar idéias em diferentes situações. Interpretação e 
Compreensão de textos. Emprego das classes de palavras: 
substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio e 
preposição. Acentuação Gráfica; Crase; Pontuação. 
A prova de Língua Portuguesa será elaborada com base na Regra 
Ortográfica vigente, considerando que as novas regras do acordo 
ortográfico, serão obrigatórias no Brasil, em caráter definitivo, a partir 
de Janeiro de 2013 
 
� MATEMÁTICA 
Sistema de Medidas - Resolução de Problemas - As 04 operações 
(cálculos simples) – Operações com números racionais (fração) – 
Resolução de situações-problema. 
 
� CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 
Conhecimentos marcantes do cenário cultural, político, científico, 
econômico e social no Brasil e no mundo. Princípios de organização 
social, cultural, meio ambiente, política e econômica brasileira. 
Análise dos principais conflitos nacionais e mundiais. Assuntos de 
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interesse geral - nacional ou internacional - amplamente veiculados, 
nos últimos dois anos, pela imprensa falada ou escrita de circulação 
nacional ou local - rádio, televisão, jornais, revistas e/ou internet. 
 
� CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
As Normas Regulamentadoras - NR, relativas à segurança e medicina 
do trabalho (Da NR01 a NR34). Organização do local de trabalho. 
Comportamento no local de trabalho. Primeiros Socorros. Noções 
práticas de como evitar acidentes. 
Ferramentas de trabalho. Madeiras e seus derivados. Juntas e 
encaixes. Revestimento. Metrologia. Habilidades, destrezas e 
manuseios com máquinas operatrizes para madeiras que permitam o 
corte, aparelhamento, esquadrejamento e furação. Habilidades, 
destrezas e manuseios com ferramentas portáteis como furadeira, 
lixadeira entre outras. Habilidades em executar serviços de confecção 
ou reparação em peças ou artefatos de madeira. Domínio e 
conhecimento em revestimento de madeira com fórmicas e lâminas 
de madeira. Leitura e interpretação de desenhos. 
 

029 - MECÂNICO 
NÍVEL: ENSINO MÉDIO COMPLETO 
 
� LÍNGUA PORTUGUESA 
As questões de Língua Portuguesa têm por objetivo verificar a 
capacidade de leitura, compreensão e interpretação de texto, bem 
como, a habilidade de usar a linguagem como meio para produzir, 
expressar e comunicar ideias em diferentes situações. Interpretação 
de Textos. Tipos de Comunicação: Descrição, Narração e Dissertação. 
Figuras e Vícios de Linguagem. Ortografia Oficial. Acentuação Gráfica. 
Separação de Sílabas. Classes de Palavras: substantivo, adjetivo, 
verbo, artigo, preposição, advérbio, conjunção, numeral e pronomes. 
Pronomes: colocação, uso, formas pronominais de tratamento. Flexão 
Nominal e Verbal. Concordância Nominal e Verbal. Emprego de 
Tempos e Modos. Vozes do Verbo. Regência Nominal e Verbal. 
Ocorrência de Crase. Estrutura do Vocábulo: radicais e afixos. 
Formação de Palavras: composição e derivação. Termos da Oração. 
Tipos de Sujeito. Estrutura do Período: coordenação e subordinação. 
Sinônimos, antônimos e homônimos. Confronto e conhecimento de 
frases corretas e incorretas. - A prova de Língua Portuguesa será 
elaborada com base na Ortográfica vigente, considerando que as 
novas regras do acordo ortográfico, serão obrigatórias no Brasil, em 
caráter definitivo, a partir de Janeiro de 2013 
 
� MATEMÁTICA 
O candidato deverá demonstrar competência para utilizar o raciocínio 
lógico (entendimento de estrutura lógica de situações-problema), 
bem como aplicar conteúdos matemáticos na vida prática, com 
relação aos seguintes pontos: Conjuntos numéricos: números reais; 
Operações Matemáticas: com potencia e com radicais; Razão e 
Proporção; Regra de Três Simples e Composta; Porcentagem; Equação 
do 1º e 2º grau: solução de problemas; Sistemas de Medidas: decimal 
e não decimal; Geometria Plana: perímetro, áreas e volume; 
Complemento de Geometria: semelhança, relações métricas no 
triangulo retângulo ; Noções de Estatística: função e gráfico e Juros 
Simples e Compostos. 
Noções básicas de lógica, Análise de tabelas e gráficos, Raciocínio 
lógico e Resolução de situações-problema. 
 
� CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 
Conhecimentos marcantes do cenário cultural, político, científico, 
econômico e social no Brasil e no mundo. Princípios de organização 
social, cultural, meio ambiente, política e econômica brasileira. 
Análise dos principais conflitos nacionais e mundiais. Assuntos de 
interesse geral - nacional ou internacional - amplamente veiculados, 
nos últimos dois anos, pela imprensa falada ou escrita de circulação 
nacional ou local - rádio, televisão, jornais, revistas e/ou internet. 
 
 
 

� CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Conhecimentos e utilização adequada das ferramentas; 
Conhecimentos da norma de segurança; Explosão; Óleos e 
lubrificantes; Motor; Transmissão; Suspensão; Ignição; Peças de 
reposição; Sistemas de medidas utilizadas para as peças, roscas e 
parafusos; Conhecimentos básicos da função. Segurança do trabalho( 
EPI’s) 
 

030 - MECÂNICO HIDRÁULICO 
NÍVEL: ENSINO MÉDIO COMPLETO 
 
� LÍNGUA PORTUGUESA 
As questões de Língua Portuguesa têm por objetivo verificar a 
capacidade de leitura, compreensão e interpretação de texto, bem 
como, a habilidade de usar a linguagem como meio para produzir, 
expressar e comunicar ideias em diferentes situações. Interpretação 
de Textos. Tipos de Comunicação: Descrição, Narração e Dissertação. 
Figuras e Vícios de Linguagem. Ortografia Oficial. Acentuação Gráfica. 
Separação de Sílabas. Classes de Palavras: substantivo, adjetivo, 
verbo, artigo, preposição, advérbio, conjunção, numeral e pronomes. 
Pronomes: colocação, uso, formas pronominais de tratamento. Flexão 
Nominal e Verbal. Concordância Nominal e Verbal. Emprego de 
Tempos e Modos. Vozes do Verbo. Regência Nominal e Verbal. 
Ocorrência de Crase. Estrutura do Vocábulo: radicais e afixos. 
Formação de Palavras: composição e derivação. Termos da Oração. 
Tipos de Sujeito. Estrutura do Período: coordenação e subordinação. 
Sinônimos, antônimos e homônimos. Confronto e conhecimento de 
frases corretas e incorretas. - A prova de Língua Portuguesa será 
elaborada com base na Ortográfica vigente, considerando que as 
novas regras do acordo ortográfico, serão obrigatórias no Brasil, em 
caráter definitivo, a partir de Janeiro de 2013 
 
� MATEMÁTICA 
O candidato deverá demonstrar competência para utilizar o raciocínio 
lógico (entendimento de estrutura lógica de situações-problema), 
bem como aplicar conteúdos matemáticos na vida prática, com 
relação aos seguintes pontos: Conjuntos numéricos: números reais; 
Operações Matemáticas: com potencia e com radicais; Razão e 
Proporção; Regra de Três Simples e Composta; Porcentagem; Equação 
do 1º e 2º grau: solução de problemas; Sistemas de Medidas: decimal 
e não decimal; Geometria Plana: perímetro, áreas e volume; 
Complemento de Geometria: semelhança, relações métricas no 
triangulo retângulo ; Noções de Estatística: função e gráfico e Juros 
Simples e Compostos. 
Noções básicas de lógica, Análise de tabelas e gráficos, Raciocínio 
lógico e Resolução de situações-problema. 
 
� CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 
Conhecimentos marcantes do cenário cultural, político, científico, 
econômico e social no Brasil e no mundo. Princípios de organização 
social, cultural, meio ambiente, política e econômica brasileira. 
Análise dos principais conflitos nacionais e mundiais. Assuntos de 
interesse geral - nacional ou internacional - amplamente veiculados, 
nos últimos dois anos, pela imprensa falada ou escrita de circulação 
nacional ou local - rádio, televisão, jornais, revistas e/ou internet. 
 
� CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Conhecimentos teóricos e práticos da construção: estruturas, divisões, 
ferros, esquadrias, acabamentos. Tipos de tubulação. Tipos de 
conexão. Materiais utilizados. Equipamentos utilizados. Ligações de 
água. Ligações de esgoto. Válvulas. Registros. Hidrômetros. Tipos de 
poços e bombas d’água. Noções de motor de bombas. Segurança dos 
equipamentos. 
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031 - MÉDICO AMBULATORIAL - CLÍNICO GERAL 
NÍVEL: SUPERIOR COMPLETO EM MEDICINA 
 
� LÍNGUA PORTUGUESA 
As questões de Língua Portuguesa têm por objetivo verificar a 
capacidade de leitura, compreensão e interpretação de texto, bem 
como, a habilidade de usar a linguagem como meio para produzir, 
expressar e comunicar ideias em diferentes situações. Interpretação 
de Textos. Tipos de Comunicação: Descrição, Narração e Dissertação. 
Figuras e Vícios de Linguagem. Ortografia Oficial. Acentuação Gráfica. 
Separação de Sílabas. Classes de Palavras: substantivo, adjetivo, 
verbo, artigo, preposição, advérbio, conjunção, numeral e pronomes. 
Pronomes: colocação, uso, formas pronominais de tratamento. Flexão 
Nominal e Verbal. Concordância Nominal e Verbal. Emprego de 
Tempos e Modos. Vozes do Verbo. Regência Nominal e Verbal. 
Ocorrência de Crase. Estrutura do Vocábulo: radicais e afixos. 
Formação de Palavras: composição e derivação. Termos da Oração. 
Tipos de Sujeito. Estrutura do Período: coordenação e subordinação. 
Sinônimos, antônimos e homônimos. Confronto e conhecimento de 
frases corretas e incorretas. - A prova de Língua Portuguesa será 
elaborada com base na Regra Ortográfica vigente, considerando que 
as novas regras do acordo ortográfico, serão obrigatórias no Brasil, em 
caráter definitivo, a partir de Janeiro de 2013 
 
� MATEMÁTICA 
O candidato deverá demonstrar competência para utilizar o raciocínio 
lógico (entendimento de estrutura lógica de situações-problema), 
bem como aplicar conteúdos matemáticos na vida prática, com 
relação aos seguintes pontos: Números relativos inteiros e 
fracionários: operações e suas propriedades (adição, subtração, 
multiplicação, divisão e potenciação). Múltiplos e divisores: máximo 
divisor comum e mínimo múltiplo comum. Frações ordinárias e 
decimais. Números decimais: propriedades e operações. Expressões 
numéricas. Equações do 1ºe 2º graus. Problemas. Sistemas de medida 
de tempo. Sistema métrico decimal. Sistema monetário brasileiro. 
Problemas, números e grandezas proporcionais: razões e proporções. 
Divisão em partes proporcionais. Regra de três simples e composta. 
Porcentagem. Juro simples: juros, capital, tempo, taxas e montantes. 
Fundamentos da Teoria dos Conjuntos; Conjuntos Numéricos: 
Números Naturais e Inteiros (divisibilidade, números primos, 
fatoração, Números Racionais e Irracionais (reta numérica, valor 
absoluto, representação decimal), Números Reais(relação de ordem e 
intervalos), Operações. Funções: Estudo das Relações, Definição da 
Função, Funções definidas por fórmulas: Domínio, Imagem e 
Contradomínio, Gráficos, Função Injetora, Sobrejetora e Bijetora, 
Funções par e ímpar, Funções crescentes e decrescentes, Função 
Inversa, Função Composta, Função Polinominal do 1º Grau, 
Quadrática, Modular, Exponencial e Logarítmica, Funções 
Trigonométricas. Resoluções de Equações, Inequações e Sistemas. 
Noções básicas de lógica, Análise de tabelas e gráficos, Raciocínio 
lógico e Resolução de situações-problema. 
 
� CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 
Conhecimentos marcantes do cenário cultural, político, científico, 
econômico e social no Brasil e no mundo. Princípios de organização 
social, cultural, meio ambiente, política e econômica brasileira. 
Análise dos principais conflitos nacionais e mundiais. Assuntos de 
interesse geral - nacional ou internacional - amplamente veiculados, 
nos últimos dois anos, pela imprensa falada ou escrita de circulação 
nacional ou local - rádio, televisão, jornais, revistas e/ou internet. 
 
� CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
O SUS pode ser seu melhor plano de saúde - Instituto Brasileiro de 
Defesa do Consumidor. 
- CARTILHA: ABC DO SUS - Doutrinas e Princípios - Ministério da Saúde 
- Secretaria Nacional de Assistência à Saúde 
- Cartilha “Entendendo o SUS” – Ministério da Saúde. 

- O SUS de A a Z : garantindo saúde nos municípios / Ministério da 
Saúde, Conselho Nacional das Secretarias Municipais de Saúde. – 3. 
ed. – Brasília : Editora do Ministério da Saúde, 2009. 
- Constituição Federal (artigos 196 a 200)  
- Lei 8.080, de 19/9/91990 (com suas alterações) - Lei orgânica da 
Saúde que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e 
recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 
correspondentes e dá outras providências.  
- Lei 9.836, de 23/9/1999 (Acrescenta dispositivos à Lei no 8.080) 
- Lei 11.108, de 07/4/2005 (Altera a Lei no 8.080) 
- Lei 10. 424, de 15/4/2002 (Acrescenta capítulo e artigo à Lei no 
8.080)  
 
Doenças Cardiovasculares: avaliação e tratamento do paciente com 
doença cardiovascular; insuficiência cardíaca; cardiomiopatias; doença 
arterial coronária; arritmias; doenças do miocárdio e pericárdio; 
hipertensão arterial sistêmica; doenças vasculares periféricas; 
diagnóstico diferencial de dor torácica; alterações 
eletrocardiográficas; doenças valvar e da aorta. Doenças Pulmonares: 
avaliação e tratamento do paciente com doença respiratória; doença 
intersticial e infiltrativa; doenças pulmonares obstrutivas; doenças da 
pleura e mediastino; neoplasia pulmonar; síndrome da apnéia do sono 
e doenças pulmonares ambiental e ocupacional. Doenças Renais: 
avaliação e tratamento do paciente com doença renal; distúrbios 
eletrolíticos e de fluidos; doenças glomerular; vascular renal; insufi-
ciência renal aguda e crônica; desordens não glomerulares. Doenças 
Gastroinstestinais: avaliação e tratamento das principais 
manifestações clínicas das doenças gastrointestinais; doenças do 
esôfago; do estômago e duodeno; doença inflamatória intestinal; 
neoplasias do trato gastrointestinal e doenças do pâncreas. Doenças 
do Fígado e Sistema Bilear: avaliação laboratorial do fígado; icterícia; 
hepatite aguda e crônica; insuficiência hepática; cirrose e suas 
complicações; doenças da vesícula biliar e trato biliar; neoplasias do 
fígado; doenças infiltrativas e vascular. Doenças Hematológicas: 
desordens da hemostasia (sangramento e trombose); avaliação e 
tratamento das anemias; avaliação da leucocitose e leucopenia. 
Doenças do Metabolismo: obesidade; anorexia nervosa e bulimia; 
desordens do metabolismo dos lípides. Doenças Endocrinológicas: 
doenças da tireóide; diabetes mellito; hipoglicemia e insuficiência 
adrenal. Doenças Músculo-esqueléticas e do Tecido Conectivo: 
avaliação e tratamento do paciente com doença reumática; artrite 
reumatóide; Lúpus eritematoso sistêmico; espondiloartropatias; 
síndrome do anticorpofosfolípide; esclerose sistêmica; osteoratrites; 
gota e desordens do tecido mole não articular. Doenças Ósseas e do 
Metabolismo Ósseo: osteoporose; doenças da paratireóide e 
distúrbios do cálcio. Doenças Infecciosas. Doenças 
Neurológicas/Psiquiátricas: avaliação do paciente neurológico; 
desordens da consciência; demência e distúrbios de memória; 
doenças cerébrovasculares; cefaléias; avaliação das síncopes; 
miastenia gravis; doença de Parkinson; diagnóstico diferencial da 
síndrome convulsiva; distúrbios ansiosos e depressão. Urgências e 
Emergências: reanimação cardiopulmonar; avaliação e tratamento 
inicial do paciente em choque; imobilizações e cuidados no local do 
acidente; atendimento inicial ao paciente traumatizado; diagnóstico e 
tratamento inicial das emergências diabéticas; anafilaxia e reações 
alérgicas agudas; controle agudo da dor; diagnóstico e tratamento 
inicial das síndromes coronárias agudas; diagnóstico e tratamento 
inicial da embolia de pulmão; insuficiência respiratória aguda; 
hemorragias digestivas; anestesia para realização de suturas e 
drenagem de abcessos. Principais Problemas Médicos relacionados 
aos Idosos. Rastreamento de Doenças Cardiovasculares e do Câncer. 
Prevenção do Câncer. Exame Periódico de Saúde. Promoção da Saúde: 
controle da obesidade, tabagismo e vacinação. 
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032 - MEIO OFICIAL 
NÍVEL: ENSINO FUNDAMENTAL - CICLO I (5º ANO) 
 
� LÍNGUA PORTUGUESA 
As questões de Língua Portuguesa têm por objetivo verificar a 
capacidade de leitura, compreensão e interpretação de texto, bem 
como, a habilidade de usar a linguagem como meio para produzir, 
expressar e comunicar ideias em diferentes situações. Interpretação e 
Compreensão de textos.  
A prova de Língua Portuguesa será elaborada com base na Regra 
Ortográfica vigente, considerando que as novas regras do acordo 
ortográfico, serão obrigatórios no Brasil, em caráter definitivo, a partir 
de Janeiro de 2013 
 
� MATEMÁTICA 
Resolução de Problemas - As 04 operações (cálculos simples) – 
Operações com números racionais (fração) – Resolução de situações-
problema. Raciocínio Lógico. 
 
� CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 
Conhecimentos marcantes do cenário cultural, político, científico, 
econômico e social no Brasil e no mundo. Princípios de organização 
social, cultural, meio ambiente, política e econômica brasileira. 
Análise dos principais conflitos nacionais e mundiais. Assuntos de 
interesse geral - nacional ou internacional - amplamente veiculados, 
nos últimos dois anos, pela imprensa falada ou escrita de circulação 
nacional ou local - rádio, televisão, jornais, revistas e/ou internet. 
 
� CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
As Normas Regulamentadoras - NR, relativas à segurança e medicina 
do trabalho (Da NR01 a NR34). Organização do local de trabalho. 
Comportamento no local de trabalho. Primeiros Socorros. Noções 
práticas de como evitar acidentes. 
Noções básicas de edificações,  Noções de medidas e cálculo de área. 
Conhecimento de como evitar acidentes. Habilidades em reparos: 
acabamento de instalações prediais e serviços afins. Conhecimento de 
prumo, nível e esquadro. Assentamento de tijolos.  Habilidade  no  
manuseio   de  ferramentas   (colher  de  pedreiro, pá, picareta,  
elétricas   leves , betoneira  e outras). Conhecimentos dos tipos de 
traços de concreto e massa. Habilidades em reparos: acabamento de 
instalações  prediais e serviços afins. 
 

033 - MOTORISTA ESPECIALIZADO 
NÍVEL: ENSINO MÉDIO COMPLETO 
� LÍNGUA PORTUGUESA 
As questões de Língua Portuguesa têm por objetivo verificar a 
capacidade de leitura, compreensão e interpretação de texto, bem 
como, a habilidade de usar a linguagem como meio para produzir, 
expressar e comunicar ideias em diferentes situações. Interpretação 
de Textos. Tipos de Comunicação: Descrição, Narração e Dissertação. 
Figuras e Vícios de Linguagem. Ortografia Oficial. Acentuação Gráfica. 
Separação de Sílabas. Classes de Palavras: substantivo, adjetivo, 
verbo, artigo, preposição, advérbio, conjunção, numeral e pronomes. 
Pronomes: colocação, uso, formas pronominais de tratamento. Flexão 
Nominal e Verbal. Concordância Nominal e Verbal. Emprego de 
Tempos e Modos. Vozes do Verbo. Regência Nominal e Verbal. 
Ocorrência de Crase. Estrutura do Vocábulo: radicais e afixos. 
Formação de Palavras: composição e derivação. Termos da Oração. 
Tipos de Sujeito. Estrutura do Período: coordenação e subordinação. 
Sinônimos, antônimos e homônimos. Confronto e conhecimento de 
frases corretas e incorretas. - A prova de Língua Portuguesa será 
elaborada com base na Ortográfica vigente, considerando que as 
novas regras do acordo ortográfico, serão obrigatórias no Brasil, em 
caráter definitivo, a partir de Janeiro de 2013 
 
� MATEMÁTICA 
O candidato deverá demonstrar competência para utilizar o raciocínio 
lógico (entendimento de estrutura lógica de situações-problema), 
bem como aplicar conteúdos matemáticos na vida prática, com 

relação aos seguintes pontos: Conjuntos numéricos: números reais; 
Operações Matemáticas: com potencia e com radicais; Razão e 
Proporção; Regra de Três Simples e Composta; Porcentagem; Equação 
do 1º e 2º grau: solução de problemas; Sistemas de Medidas: decimal 
e não decimal; Geometria Plana: perímetro, áreas e volume; 
Complemento de Geometria: semelhança, relações métricas no 
triangulo retângulo ; Noções de Estatística: função e gráfico e Juros 
Simples e Compostos. 
Noções básicas de lógica, Análise de tabelas e gráficos, Raciocínio 
lógico e Resolução de situações-problema. 
 
� CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 
Conhecimentos marcantes do cenário cultural, político, científico, 
econômico e social no Brasil e no mundo. Princípios de organização 
social, cultural, meio ambiente, política e econômica brasileira. 
Análise dos principais conflitos nacionais e mundiais. Assuntos de 
interesse geral - nacional ou internacional - amplamente veiculados, 
nos últimos dois anos, pela imprensa falada ou escrita de circulação 
nacional ou local - rádio, televisão, jornais, revistas e/ou internet. 
 
� CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
LEGISLAÇÃO E REGRAS DE CIRCULAÇÃO: Legislação e Sinalização de 
Trânsito; Normas gerais de circulação e conduta; Sinalização de 
Trânsito; Direção defensiva; Primeiros Socorros; Proteção ao Meio 
Ambiente; Cidadania; Noções de mecânica básica de autos; Código de 
Trânsito Brasileiro e seus Anexos, Decreto nº 62.127 de 16/01/68 e 
Decreto nº 2.327 de 23/09/97. PRÁTICA DE DIREÇÃO VEICULAR: 
Condução de veículos da espécie em via pública; Manobras; 
Conhecimentos sobre os instrumentos do painel de comando; 
Manutenção do veículo; Direção e operação veicular. 
 

034 - OPERADOR DE MÁQUINAS 
NÍVEL: ENSINO MÉDIO COMPLETO 
� LÍNGUA PORTUGUESA 
As questões de Língua Portuguesa têm por objetivo verificar a 
capacidade de leitura, compreensão e interpretação de texto, bem 
como, a habilidade de usar a linguagem como meio para produzir, 
expressar e comunicar ideias em diferentes situações. Interpretação 
de Textos. Tipos de Comunicação: Descrição, Narração e Dissertação. 
Figuras e Vícios de Linguagem. Ortografia Oficial. Acentuação Gráfica. 
Separação de Sílabas. Classes de Palavras: substantivo, adjetivo, 
verbo, artigo, preposição, advérbio, conjunção, numeral e pronomes. 
Pronomes: colocação, uso, formas pronominais de tratamento. Flexão 
Nominal e Verbal. Concordância Nominal e Verbal. Emprego de 
Tempos e Modos. Vozes do Verbo. Regência Nominal e Verbal. 
Ocorrência de Crase. Estrutura do Vocábulo: radicais e afixos. 
Formação de Palavras: composição e derivação. Termos da Oração. 
Tipos de Sujeito. Estrutura do Período: coordenação e subordinação. 
Sinônimos, antônimos e homônimos. Confronto e conhecimento de 
frases corretas e incorretas. - A prova de Língua Portuguesa será 
elaborada com base na Ortográfica vigente, considerando que as 
novas regras do acordo ortográfico, serão obrigatórias no Brasil, em 
caráter definitivo, a partir de Janeiro de 2013 
 
� MATEMÁTICA 
O candidato deverá demonstrar competência para utilizar o raciocínio 
lógico (entendimento de estrutura lógica de situações-problema), 
bem como aplicar conteúdos matemáticos na vida prática, com 
relação aos seguintes pontos: Conjuntos numéricos: números reais; 
Operações Matemáticas: com potencia e com radicais; Razão e 
Proporção; Regra de Três Simples e Composta; Porcentagem; Equação 
do 1º e 2º grau: solução de problemas; Sistemas de Medidas: decimal 
e não decimal; Geometria Plana: perímetro, áreas e volume; 
Complemento de Geometria: semelhança, relações métricas no 
triangulo retângulo ; Noções de Estatística: função e gráfico e Juros 
Simples e Compostos. 
Noções básicas de lógica, Análise de tabelas e gráficos, Raciocínio 
lógico e Resolução de situações-problema. 
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� CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 
Conhecimentos marcantes do cenário cultural, político, científico, 
econômico e social no Brasil e no mundo. Princípios de organização 
social, cultural, meio ambiente, política e econômica brasileira. 
Análise dos principais conflitos nacionais e mundiais. Assuntos de 
interesse geral - nacional ou internacional - amplamente veiculados, 
nos últimos dois anos, pela imprensa falada ou escrita de circulação 
nacional ou local - rádio, televisão, jornais, revistas e/ou internet. 
 
� CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
LEGISLAÇÃO E REGRAS DE CIRCULAÇÃO: Legislação e Sinalização de 
Trânsito; Normas gerais de circulação e conduta; Sinalização de 
Trânsito; Direção defensiva; Primeiros Socorros; Proteção ao Meio 
Ambiente; Cidadania; Noções de mecânica básica de autos; Código de 
Trânsito Brasileiro e seus Anexos, Decreto nº 62.127 de 16/01/68 e 
Decreto nº 2.327 de 23/09/97. PRÁTICA DE OPERAÇÃO VEICULAR: 
Condução de veículos da espécie; Manobras; Conhecimentos sobre os 
instrumentos do painel de comando; Manutenção do veículo; Direção 
e operação veicular de máquinas leves e pesadas motorizadas e não 
motorizadas. 
 

035 - PEDREIRO DE OBRAS ESPECIAIS 
NÍVEL: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 
� LÍNGUA PORTUGUESA 
As questões de Língua Portuguesa têm por objetivo verificar a 
capacidade de leitura, compreensão e interpretação de texto, bem 
como, a habilidade de usar a linguagem como meio para produzir, 
expressar e comunicar idéias em diferentes situações. Interpretação e 
Compreensão de textos. Emprego das classes de palavras: 
substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio e 
preposição. Acentuação Gráfica; Crase; Pontuação. 
A prova de Língua Portuguesa será elaborada com base na Regra 
Ortográfica vigente, considerando que as novas regras do acordo 
ortográfico, serão obrigatórias no Brasil, em caráter definitivo, a partir 
de Janeiro de 2013 
 
� MATEMÁTICA 
Sistema de Medidas - Resolução de Problemas - As 04 operações 
(cálculos simples) – Operações com números racionais (fração) – 
Resolução de situações-problema. 
 
� CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 
Conhecimentos marcantes do cenário cultural, político, científico, 
econômico e social no Brasil e no mundo. Princípios de organização 
social, cultural, meio ambiente, política e econômica brasileira. 
Análise dos principais conflitos nacionais e mundiais. Assuntos de 
interesse geral - nacional ou internacional - amplamente veiculados, 
nos últimos dois anos, pela imprensa falada ou escrita de circulação 
nacional ou local - rádio, televisão, jornais, revistas e/ou internet. 
 
� CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
As Normas Regulamentadoras - NR, relativas à segurança e medicina 
do trabalho (Da NR01 a NR34). Organização do local de trabalho. 
Comportamento no local de trabalho. Primeiros Socorros. Noções 
práticas de como evitar acidentes. 
Noções básicas de construção civil. Noções básicas de edificações. 
Conhecimento de prumo, nível e esquadro. Assentamento de tijolos.  
Interpretação   de  projeto . Habilidade  no  manuseio   de  
ferramentas   (colher  de  pedreiro, pá, picareta,  elétricas   leves , 
betoneira  e outras).  
Conhecimentos dos tipos de traços de concreto e massa. Noções 
práticas de como evitar acidentes. Habilidades em reparos: 
acabamento de  
instalações  prediais e serviços afins. 
 

036 - PINTOR 
NÍVEL: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 
� LÍNGUA PORTUGUESA 

As questões de Língua Portuguesa têm por objetivo verificar a 
capacidade de leitura, compreensão e interpretação de texto, bem 
como, a habilidade de usar a linguagem como meio para produzir, 
expressar e comunicar idéias em diferentes situações. Interpretação e 
Compreensão de textos. Emprego das classes de palavras: 
substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio e 
preposição. Acentuação Gráfica; Crase; Pontuação. 
A prova de Língua Portuguesa será elaborada com base na Regra 
Ortográfica vigente, considerando que as novas regras do acordo 
ortográfico, serão obrigatórias no Brasil, em caráter definitivo, a partir 
de Janeiro de 2013 
 
� MATEMÁTICA 
Sistema de Medidas - Resolução de Problemas - As 04 operações 
(cálculos simples) – Operações com números racionais (fração) – 
Resolução de situações-problema. 
 
� CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 
Conhecimentos marcantes do cenário cultural, político, científico, 
econômico e social no Brasil e no mundo. Princípios de organização 
social, cultural, meio ambiente, política e econômica brasileira. 
Análise dos principais conflitos nacionais e mundiais. Assuntos de 
interesse geral - nacional ou internacional - amplamente veiculados, 
nos últimos dois anos, pela imprensa falada ou escrita de circulação 
nacional ou local - rádio, televisão, jornais, revistas e/ou internet. 
 
� CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
As Normas Regulamentadoras - NR, relativas à segurança e medicina 
do trabalho (Da NR01 a NR34). Organização do local de trabalho. 
Comportamento no local de trabalho. Primeiros Socorros. Noções 
práticas de como evitar acidentes. 
Instrumentos, equipamentos e materiais. Tipos de tintas e suas 
adequações para cada tipo de material e serviço de pintura. Tipos de 
removedores e solventes e suas características específicas. Tipos de 
pincéis, rolos e lixas e suas adequações para cada tipo de tinta e 
serviço de pintura. Pintura: Tipos de pinturas. Pintura com ar-
comprimido, utilizando compressor, pistolas para pinturas de alta e 
baixa pressão. Preparação de peças com lixamento manual e 
mecânico, massas, vernizes. Preparação de peças e locais para 
aplicação da pintura. Pintura em placas, painéis, faixas, fachadas, vias 
públicas, muros, veículos, máquinas, equipamentos e outros. Pintura 
de sinalização viária. Sequência adequada para pintura  de ambientes. 
Problemas comuns durante a aplicação da tinta: manchas, bolhas, 
tonalidades. Tipos de cor e tonalidades. Sistema padrão de cores. 
Ferramentas e suas adequações  para cada tipo de produto, etapas e 
serviços de pintura. 
 

037 - SERRALHEIRO 
NÍVEL: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 
 
� LÍNGUA PORTUGUESA 
As questões de Língua Portuguesa têm por objetivo verificar a 
capacidade de leitura, compreensão e interpretação de texto, bem 
como, a habilidade de usar a linguagem como meio para produzir, 
expressar e comunicar idéias em diferentes situações. Interpretação e 
Compreensão de textos. Emprego das classes de palavras: 
substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio e 
preposição. Acentuação Gráfica; Crase; Pontuação. 
A prova de Língua Portuguesa será elaborada com base na Regra 
Ortográfica vigente, considerando que as novas regras do acordo 
ortográfico, serão obrigatórias no Brasil, em caráter definitivo, a partir 
de Janeiro de 2013 
 
 
 
� MATEMÁTICA 
Sistema de Medidas - Resolução de Problemas - As 04 operações 
(cálculos simples) – Operações com números racionais (fração) – 
Resolução de situações-problema. 
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� CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 
Conhecimentos marcantes do cenário cultural, político, científico, 
econômico e social no Brasil e no mundo. Princípios de organização 
social, cultural, meio ambiente, política e econômica brasileira. 
Análise dos principais conflitos nacionais e mundiais. Assuntos de 
interesse geral - nacional ou internacional - amplamente veiculados, 
nos últimos dois anos, pela imprensa falada ou escrita de circulação 
nacional ou local - rádio, televisão, jornais, revistas e/ou internet. 
 
� CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
As Normas Regulamentadoras - NR, relativas à segurança e medicina 
do trabalho (Da NR01 a NR34). Organização do local de trabalho. 
Comportamento no local de trabalho. Primeiros Socorros. Noções 
práticas de como evitar acidentes. 
Dimensionamento de serviços, materiais, equipamentos e 
ferramentas. Organização dos serviços. Segurança pessoal na 
execução das tarefas: proteção individual coletiva. Conhecimento de 
sistema e instrumentos de medidas. Operação de ferramentas e 
equipamentos elétricos e pneumáticos, voltados para a construção 
civil. Tipos de materiais utilizados na construção civil, na área de 
serralheria. Conhecimento e interpretação de desenho técnico. 
 

038 - SERVENTE DE OBRAS 
NÍVEL: ENSINO FUNDAMENTAL - CICLO I (5º ANO) 
� LÍNGUA PORTUGUESA 
As questões de Língua Portuguesa têm por objetivo verificar a 
capacidade de leitura, compreensão e interpretação de texto, bem 
como, a habilidade de usar a linguagem como meio para produzir, 
expressar e comunicar ideias em diferentes situações. Interpretação e 
Compreensão de textos.  
A prova de Língua Portuguesa será elaborada com base na Regra 
Ortográfica vigente, considerando que as novas regras do acordo 
ortográfico, serão obrigatórios no Brasil, em caráter definitivo, a partir 
de Janeiro de 2013 
 
� MATEMÁTICA 
Resolução de Problemas - As 04 operações (cálculos simples) – 
Operações com números racionais (fração) – Resolução de situações-
problema. Raciocínio Lógico. 
 
� CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 
Conhecimentos marcantes do cenário cultural, político, científico, 
econômico e social no Brasil e no mundo. Princípios de organização 
social, cultural, meio ambiente, política e econômica brasileira. 
Análise dos principais conflitos nacionais e mundiais. Assuntos de 
interesse geral - nacional ou internacional - amplamente veiculados, 
nos últimos dois anos, pela imprensa falada ou escrita de circulação 
nacional ou local - rádio, televisão, jornais, revistas e/ou internet. 
 
� CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
As Normas Regulamentadoras - NR, relativas à segurança e medicina 
do trabalho (Da NR01 a NR34). Organização do local de trabalho. 
Comportamento no local de trabalho. Primeiros Socorros. Noções 
práticas de como evitar acidentes. 
Noções básicas de edificações,  Primeiros Socorros, Noções de 
medidas e cálculo de área. Conhecimento de como evitar acidentes. 
Habilidades em reparos: acabamento de instalações prediais e 
serviços afins. Conhecimento de prumo, nível e esquadro. 
Assentamento de tijolos.   Habilidade  no  manuseio   de  ferramentas   
(colher  de  pedreiro, pá, picareta,  elétricas   leves , betoneira  e 
outras). Conhecimentos dos tipos de traços de concreto e massa.  
 
 
 

039 - TÉCNICO DE NUTRIÇÃO 
NÍVEL: ENSINO MÉDIO COMPLETO 
 
� LÍNGUA PORTUGUESA 

As questões de Língua Portuguesa têm por objetivo verificar a 
capacidade de leitura, compreensão e interpretação de texto, bem 
como, a habilidade de usar a linguagem como meio para produzir, 
expressar e comunicar ideias em diferentes situações. Interpretação 
de Textos. Tipos de Comunicação: Descrição, Narração e Dissertação. 
Figuras e Vícios de Linguagem. Ortografia Oficial. Acentuação Gráfica. 
Separação de Sílabas. Classes de Palavras: substantivo, adjetivo, 
verbo, artigo, preposição, advérbio, conjunção, numeral e pronomes. 
Pronomes: colocação, uso, formas pronominais de tratamento. Flexão 
Nominal e Verbal. Concordância Nominal e Verbal. Emprego de 
Tempos e Modos. Vozes do Verbo. Regência Nominal e Verbal. 
Ocorrência de Crase. Estrutura do Vocábulo: radicais e afixos. 
Formação de Palavras: composição e derivação. Termos da Oração. 
Tipos de Sujeito. Estrutura do Período: coordenação e subordinação. 
Sinônimos, antônimos e homônimos. Confronto e conhecimento de 
frases corretas e incorretas. - A prova de Língua Portuguesa será 
elaborada com base na Ortográfica vigente, considerando que as 
novas regras do acordo ortográfico, serão obrigatórias no Brasil, em 
caráter definitivo, a partir de Janeiro de 2013 
 
� MATEMÁTICA 
O candidato deverá demonstrar competência para utilizar o raciocínio 
lógico (entendimento de estrutura lógica de situações-problema), 
bem como aplicar conteúdos matemáticos na vida prática, com 
relação aos seguintes pontos: Conjuntos numéricos: números reais; 
Operações Matemáticas: com potencia e com radicais; Razão e 
Proporção; Regra de Três Simples e Composta; Porcentagem; Equação 
do 1º e 2º grau: solução de problemas; Sistemas de Medidas: decimal 
e não decimal; Geometria Plana: perímetro, áreas e volume; 
Complemento de Geometria: semelhança, relações métricas no 
triangulo retângulo ; Noções de Estatística: função e gráfico e Juros 
Simples e Compostos. 
Noções básicas de lógica, Análise de tabelas e gráficos, Raciocínio 
lógico e Resolução de situações-problema. 
 
� CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 
Conhecimentos marcantes do cenário cultural, político, científico, 
econômico e social no Brasil e no mundo. Princípios de organização 
social, cultural, meio ambiente, política e econômica brasileira. 
Análise dos principais conflitos nacionais e mundiais. Assuntos de 
interesse geral - nacional ou internacional - amplamente veiculados, 
nos últimos dois anos, pela imprensa falada ou escrita de circulação 
nacional ou local - rádio, televisão, jornais, revistas e/ou internet. 
 
� CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
O SUS pode ser seu melhor plano de saúde - Instituto Brasileiro de 
Defesa do Consumidor. 
- CARTILHA: ABC DO SUS - Doutrinas e Princípios - Ministério da Saúde 
- Secretaria Nacional de Assistência à Saúde 
- Cartilha “Entendendo o SUS” – Ministério da Saúde. 
- O SUS de A a Z : garantindo saúde nos municípios / Ministério da 
Saúde, Conselho Nacional das Secretarias Municipais de Saúde. – 3. 
ed. – Brasília : Editora do Ministério da Saúde, 2009. 
- Constituição Federal (artigos 196 a 200)  
- Lei 8.080, de 19/9/91990 (com suas alterações) - Lei orgânica da 
Saúde que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e 
recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 
correspondentes e dá outras providências.  
- Lei 9.836, de 23/9/1999 (Acrescenta dispositivos à Lei no 8.080) 
- Lei 11.108, de 07/4/2005 (Altera a Lei no 8.080) 
- Lei 10. 424, de 15/4/2002 (Acrescenta capítulo e artigo à Lei no 
8.080)  
 
Ética profissional e responsabilidade. Trabalho em equipe 
multiprofissional. Nutrição Materno Infantil. Aleitamento Materno. 
Dietoterapia. Alimentos Funcionais. Educação Nutricional. Avaliação 
Nutricional. Hipertensão Arterial. Diabetes Mellitus. Dislipidemia. 
Gestação. HIV e outras doenças sexualmente transmissíveis. Câncer. 
Obesidade. Cirurgia Bariátrica. Cálculo das necessidades calóricas 
basais e adicionais para adulto normal. Cálculo de dietas normais. 
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Nutrientes: definição, propriedades, função, digestão, absorção, 
metabolismo, fontes alimentares. Nutrição em saúde pública: 
Educação alimentar e nutricional. 
 

040 - TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 
NÍVEL: ENSINO MÉDIO COMPLETO 
� LÍNGUA PORTUGUESA 
As questões de Língua Portuguesa têm por objetivo verificar a 
capacidade de leitura, compreensão e interpretação de texto, bem 
como, a habilidade de usar a linguagem como meio para produzir, 
expressar e comunicar ideias em diferentes situações. Interpretação 
de Textos. Tipos de Comunicação: Descrição, Narração e Dissertação. 
Figuras e Vícios de Linguagem. Ortografia Oficial. Acentuação Gráfica. 
Separação de Sílabas. Classes de Palavras: substantivo, adjetivo, 
verbo, artigo, preposição, advérbio, conjunção, numeral e pronomes. 
Pronomes: colocação, uso, formas pronominais de tratamento. Flexão 
Nominal e Verbal. Concordância Nominal e Verbal. Emprego de 
Tempos e Modos. Vozes do Verbo. Regência Nominal e Verbal. 
Ocorrência de Crase. Estrutura do Vocábulo: radicais e afixos. 
Formação de Palavras: composição e derivação. Termos da Oração. 
Tipos de Sujeito. Estrutura do Período: coordenação e subordinação. 
Sinônimos, antônimos e homônimos. Confronto e conhecimento de 
frases corretas e incorretas. - A prova de Língua Portuguesa será 
elaborada com base na Ortográfica vigente, considerando que as 
novas regras do acordo ortográfico, serão obrigatórias no Brasil, em 
caráter definitivo, a partir de Janeiro de 2013 
 
� MATEMÁTICA 
O candidato deverá demonstrar competência para utilizar o raciocínio 
lógico (entendimento de estrutura lógica de situações-problema), 
bem como aplicar conteúdos matemáticos na vida prática, com 
relação aos seguintes pontos: Conjuntos numéricos: números reais; 
Operações Matemáticas: com potencia e com radicais; Razão e 
Proporção; Regra de Três Simples e Composta; Porcentagem; Equação 
do 1º e 2º grau: solução de problemas; Sistemas de Medidas: decimal 
e não decimal; Geometria Plana: perímetro, áreas e volume; 
Complemento de Geometria: semelhança, relações métricas no 
triangulo retângulo ; Noções de Estatística: função e gráfico e Juros 
Simples e Compostos. 
Noções básicas de lógica, Análise de tabelas e gráficos, Raciocínio 
lógico e Resolução de situações-problema. 
 
� CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 
Conhecimentos marcantes do cenário cultural, político, científico, 
econômico e social no Brasil e no mundo. Princípios de organização 
social, cultural, meio ambiente, política e econômica brasileira. 
Análise dos principais conflitos nacionais e mundiais. Assuntos de 
interesse geral - nacional ou internacional - amplamente veiculados, 
nos últimos dois anos, pela imprensa falada ou escrita de circulação 
nacional ou local - rádio, televisão, jornais, revistas e/ou internet. 
 
� CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
CONHECIMENTOS BÁSICOS DE INFORMÁTICA: Windows XP, Office 
2007; Conhecimentos de navegação na Internet; Internet Explorer 8. 
LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA 
PORTARIA MTB Nº 3.214, DE 08 DE JUNHO DE 1978; Ética e Cidadania 
no Trabalho; Fundamentos de Saúde; Psicologia do Trabalho; 
Segurança do trabalho: legislação e normatização, acidentes de 
trabalho Organização Básica do Trabalho; Higiene do Trabalho; Saúde 
e Segurança Aplicada ao Trabalho; Máquinas, Equipamentos, 
Materiais e Instalações; Métodos e Técnicas de Treinamento; Gestão 
da Qualidade e Produtividade; Primeiros Socorros; Prevenção e 
Controle de Perdas em Segurança no Trabalho; Ergonomia; Tecnologia 
da Prevenção e Controle de Sinistros; Gestão em Saúde e Segurança 
no Trabalho; Laudos Periciais; Saneamento do Meio Ambiente; Riscos 
ambientais; Equipamentos de proteção individual e coletiva - EPI/EPC; 
Inspeções de segurança; CIPA; Normas técnicas específicas, Corpo de 
Bombeiros - quanto a treinamento e formação de brigada de incêndio; 
Normas técnicas de edificações (ABNT), para locação de 

equipamentos de combate a incêndio (hidrantes, extintores, 
sinalização de segurança); Legislação Ambiental estadual e federal; 
 

041 - TELEFONISTA 
NÍVEL: ENSINO MÉDIO COMPLETO 
� LÍNGUA PORTUGUESA 
As questões de Língua Portuguesa têm por objetivo verificar a 
capacidade de leitura, compreensão e interpretação de texto, bem 
como, a habilidade de usar a linguagem como meio para produzir, 
expressar e comunicar ideias em diferentes situações. Interpretação 
de Textos. Tipos de Comunicação: Descrição, Narração e Dissertação. 
Figuras e Vícios de Linguagem. Ortografia Oficial. Acentuação Gráfica. 
Separação de Sílabas. Classes de Palavras: substantivo, adjetivo, 
verbo, artigo, preposição, advérbio, conjunção, numeral e pronomes. 
Pronomes: colocação, uso, formas pronominais de tratamento. Flexão 
Nominal e Verbal. Concordância Nominal e Verbal. Emprego de 
Tempos e Modos. Vozes do Verbo. Regência Nominal e Verbal. 
Ocorrência de Crase. Estrutura do Vocábulo: radicais e afixos. 
Formação de Palavras: composição e derivação. Termos da Oração. 
Tipos de Sujeito. Estrutura do Período: coordenação e subordinação. 
Sinônimos, antônimos e homônimos. Confronto e conhecimento de 
frases corretas e incorretas. - A prova de Língua Portuguesa será 
elaborada com base na Ortográfica vigente, considerando que as 
novas regras do acordo ortográfico, serão obrigatórias no Brasil, em 
caráter definitivo, a partir de Janeiro de 2013 
 
� MATEMÁTICA 
O candidato deverá demonstrar competência para utilizar o raciocínio 
lógico (entendimento de estrutura lógica de situações-problema), 
bem como aplicar conteúdos matemáticos na vida prática, com 
relação aos seguintes pontos: Conjuntos numéricos: números reais; 
Operações Matemáticas: com potencia e com radicais; Razão e 
Proporção; Regra de Três Simples e Composta; Porcentagem; Equação 
do 1º e 2º grau: solução de problemas; Sistemas de Medidas: decimal 
e não decimal; Geometria Plana: perímetro, áreas e volume; 
Complemento de Geometria: semelhança, relações métricas no 
triangulo retângulo ; Noções de Estatística: função e gráfico e Juros 
Simples e Compostos. 
Noções básicas de lógica, Análise de tabelas e gráficos, Raciocínio 
lógico e Resolução de situações-problema. 
 
� CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 
Conhecimentos marcantes do cenário cultural, político, científico, 
econômico e social no Brasil e no mundo. Princípios de organização 
social, cultural, meio ambiente, política e econômica brasileira. 
Análise dos principais conflitos nacionais e mundiais. Assuntos de 
interesse geral - nacional ou internacional - amplamente veiculados, 
nos últimos dois anos, pela imprensa falada ou escrita de circulação 
nacional ou local - rádio, televisão, jornais, revistas e/ou internet. 
 
� CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
CONHECIMENTOS BÁSICOS DE INFORMÁTICA: Windows XP, Office 
2007; Conhecimentos de navegação na Internet; Internet Explorer 8. 
LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA 
Normas e habilidades de atendimento na área da telefonia. Ética 
profissional. Habilidades em operar equipamentos telefônicos e 
outros dispositivos nas comunicações internas, locais e interurbanas. 
Habilidades na consulta às listas telefônicas ou agendas. Habilidades 
na comunicação. Requisitos importantes na rotina do trabalho da 
telefonista. Materiais básicos utilizados pela telefonista. Cuidados com 
o equipamento. Qualidade no atendimento ao cliente. Importância 
dos serviços prestados pela telefonista. Inviolabilidade do sigilo das 
comunicações. Trabalho em equipe como fator de qualidade. 
Segurança do trabalho. Ética profissional. Normas de prevenção e 
combate a incêndios. Primeiros socorros. 
 

042 - TESOUREIRO 
NÍVEL: SUPERIOR COMPLETO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS OU ECONOMIA 
� LÍNGUA PORTUGUESA 
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As questões de Língua Portuguesa têm por objetivo verificar a 
capacidade de leitura, compreensão e interpretação de texto, bem 
como, a habilidade de usar a linguagem como meio para produzir, 
expressar e comunicar ideias em diferentes situações. Interpretação 
de Textos. Tipos de Comunicação: Descrição, Narração e Dissertação. 
Figuras e Vícios de Linguagem. Ortografia Oficial. Acentuação Gráfica. 
Separação de Sílabas. Classes de Palavras: substantivo, adjetivo, 
verbo, artigo, preposição, advérbio, conjunção, numeral e pronomes. 
Pronomes: colocação, uso, formas pronominais de tratamento. Flexão 
Nominal e Verbal. Concordância Nominal e Verbal. Emprego de 
Tempos e Modos. Vozes do Verbo. Regência Nominal e Verbal. 
Ocorrência de Crase. Estrutura do Vocábulo: radicais e afixos. 
Formação de Palavras: composição e derivação. Termos da Oração. 
Tipos de Sujeito. Estrutura do Período: coordenação e subordinação. 
Sinônimos, antônimos e homônimos. Confronto e conhecimento de 
frases corretas e incorretas. - A prova de Língua Portuguesa será 
elaborada com base na Regra Ortográfica vigente, considerando que 
as novas regras do acordo ortográfico, serão obrigatórias no Brasil, em 
caráter definitivo, a partir de Janeiro de 2013 
 
� MATEMÁTICA 
O candidato deverá demonstrar competência para utilizar o raciocínio 
lógico (entendimento de estrutura lógica de situações-problema), 
bem como aplicar conteúdos matemáticos na vida prática, com 
relação aos seguintes pontos: Números relativos inteiros e 
fracionários: operações e suas propriedades (adição, subtração, 
multiplicação, divisão e potenciação). Múltiplos e divisores: máximo 
divisor comum e mínimo múltiplo comum. Frações ordinárias e 
decimais. Números decimais: propriedades e operações. Expressões 
numéricas. Equações do 1ºe 2º graus. Problemas. Sistemas de medida 
de tempo. Sistema métrico decimal. Sistema monetário brasileiro. 
Problemas, números e grandezas proporcionais: razões e proporções. 
Divisão em partes proporcionais. Regra de três simples e composta. 
Porcentagem. Juro simples: juros, capital, tempo, taxas e montantes. 
Fundamentos da Teoria dos Conjuntos; Conjuntos Numéricos: 
Números Naturais e Inteiros (divisibilidade, números primos, 
fatoração, Números Racionais e Irracionais (reta numérica, valor 
absoluto, representação decimal), Números Reais(relação de ordem e 
intervalos), Operações. Funções: Estudo das Relações, Definição da 
Função, Funções definidas por fórmulas: Domínio, Imagem e 
Contradomínio, Gráficos, Função Injetora, Sobrejetora e Bijetora, 
Funções par e ímpar, Funções crescentes e decrescentes, Função 
Inversa, Função Composta, Função Polinominal do 1º Grau, 
Quadrática, Modular, Exponencial e Logarítmica, Funções 
Trigonométricas. Resoluções de Equações, Inequações e Sistemas. 
Noções básicas de lógica, Análise de tabelas e gráficos, Raciocínio 
lógico e Resolução de situações-problema. 
 
� CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 
Conhecimentos marcantes do cenário cultural, político, científico, 
econômico e social no Brasil e no mundo. Princípios de organização 
social, cultural, meio ambiente, política e econômica brasileira. 
Análise dos principais conflitos nacionais e mundiais. Assuntos de 
interesse geral - nacional ou internacional - amplamente veiculados, 
nos últimos dois anos, pela imprensa falada ou escrita de circulação 
nacional ou local - rádio, televisão, jornais, revistas e/ou internet. 
 
� CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
CONHECIMENTOS BÁSICOS DE INFORMÁTICA: Windows XP, Office 
2007; Conhecimentos de navegação na Internet; Internet Explorer 8. 
Código Tributário do Município de Pindamonhangaba 
Plano plurianual. Proposta orçamentária e orçamento público. Lei 
Orçamentária. Previsão e Realização da Receita.Receita pública e 
despesa pública. Licitações. Empenho da Despesa.  Adiantamento de 
numéricos. Regimes contábeis. Administração direta e indireta. Restos 
a pagar. Divida ativa. Pagamentos com cheques. Tipos de cheques. 
Procedimentos de tesouraria. Lei de Responsabilidade Fiscal – 
Reflexos nas finanças públicas. Lei no 4.320/64, Lei no 8.666, Lei 
Complementar no 101/00 

 

043 - TOPÓGRAFO 
NÍVEL: ENSINO MÉDIO COMPLETO 
� LÍNGUA PORTUGUESA 
As questões de Língua Portuguesa têm por objetivo verificar a 
capacidade de leitura, compreensão e interpretação de texto, bem 
como, a habilidade de usar a linguagem como meio para produzir, 
expressar e comunicar ideias em diferentes situações. Interpretação 
de Textos. Tipos de Comunicação: Descrição, Narração e Dissertação. 
Figuras e Vícios de Linguagem. Ortografia Oficial. Acentuação Gráfica. 
Separação de Sílabas. Classes de Palavras: substantivo, adjetivo, 
verbo, artigo, preposição, advérbio, conjunção, numeral e pronomes. 
Pronomes: colocação, uso, formas pronominais de tratamento. Flexão 
Nominal e Verbal. Concordância Nominal e Verbal. Emprego de 
Tempos e Modos. Vozes do Verbo. Regência Nominal e Verbal. 
Ocorrência de Crase. Estrutura do Vocábulo: radicais e afixos. 
Formação de Palavras: composição e derivação. Termos da Oração. 
Tipos de Sujeito. Estrutura do Período: coordenação e subordinação. 
Sinônimos, antônimos e homônimos. Confronto e conhecimento de 
frases corretas e incorretas. - A prova de Língua Portuguesa será 
elaborada com base na Ortográfica vigente, considerando que as 
novas regras do acordo ortográfico, serão obrigatórias no Brasil, em 
caráter definitivo, a partir de Janeiro de 2013 
 
� MATEMÁTICA 
O candidato deverá demonstrar competência para utilizar o raciocínio 
lógico (entendimento de estrutura lógica de situações-problema), 
bem como aplicar conteúdos matemáticos na vida prática, com 
relação aos seguintes pontos: Conjuntos numéricos: números reais; 
Operações Matemáticas: com potencia e com radicais; Razão e 
Proporção; Regra de Três Simples e Composta; Porcentagem; Equação 
do 1º e 2º grau: solução de problemas; Sistemas de Medidas: decimal 
e não decimal; Geometria Plana: perímetro, áreas e volume; 
Complemento de Geometria: semelhança, relações métricas no 
triangulo retângulo ; Noções de Estatística: função e gráfico e Juros 
Simples e Compostos. 
Noções básicas de lógica, Análise de tabelas e gráficos, Raciocínio 
lógico e Resolução de situações-problema. 
 
� CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 
Conhecimentos marcantes do cenário cultural, político, científico, 
econômico e social no Brasil e no mundo. Princípios de organização 
social, cultural, meio ambiente, política e econômica brasileira. 
Análise dos principais conflitos nacionais e mundiais. Assuntos de 
interesse geral - nacional ou internacional - amplamente veiculados, 
nos últimos dois anos, pela imprensa falada ou escrita de circulação 
nacional ou local - rádio, televisão, jornais, revistas e/ou internet. 
 
� CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
CONHECIMENTOS BÁSICOS DE INFORMÁTICA: Windows XP, Office 
2007; Conhecimentos de navegação na Internet; Internet Explorer 8. 
LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA; LEI Nº 1.411 
DE 10 DE OUTUBRO DE 1974(CÓDIGO DE POSTURA DE 
PINDAMONHANGABA). 
Conceitos: plano topográfico, aplicações da topografia, distinção entre 
Topografia e Geodésia, Datum. Formas da Terra: superfície 
topográfica, elipsóide, geóide. Unidades de Medida: angular, linear e 
superficial. Escalas – conversões. Orientações. Coordenadas 
topográficas. Medição Angular: métodos e erros. Medição Linear: 
métodos e erros. Levantamento Planimétrico: Irradiação, poligonação 
e interseção. Levantamento Altimétrico: nivelamento, geométrico e 
trigonométrico. Representação do Relevo: curvas de nível, perfil 
topográfico. Cálculo de Área. Cálculo de Volume. Sistema de 
Posicionamento GPS: principais métodos e erros. Instrumentos 
Topográficos: teodolito, nível, estação-total, distanciômetro, 
planímetro, receptores GPS. Fotografia Aérea: características, 
deformações, escala, estereoscopia. 
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ANEXO II I  -  DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES 

 

EMPREGO: ADVOGADO  
Descrição Sumária das Atribuições: 
Representar em Juízo ou fora dele a Prefeitura, nas ações em 
que esta for autora ou interessada; acompanhar o andamento 
de processos, prestando assistência jurídica, apresentando 
recursos em qualquer instância, comparecendo a audiências e 
outros atos para defender direitos ou interesses do município. 
 
EMPREGO: AGENTE DE SEGURANÇA 
Descrição Sumária das Atribuições 
Organizar, planejar e executar programas de patrulhamento, 
mantendo sob proteção e guarda órgãos públicos, evitando a 
prática de delitos e acidentes.  
 
EMPREGO: AGENTE DE TRÂNSITO  
Descrição Sumária das Atribuições: 
Fiscalizar, autuar, orientar e controlar o trânsito nas vias 
urbanas e rurais do município, adotando medidas 
administrativas quando for o caso, de acordo com as 
disposições do Código de Trânsito Brasileiro, no que disser 
respeito à competência do Município. 
 
EMPREGO: AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR 
Descrição Sumária das Atribuições: 
Orientar e controlar a disciplina dos alunos; colaborar no 
atendimento aos pais; auxiliar o gestor nos serviços 
administrativos; auxiliar na manutenção do patrimônio público. 
 
EMPREGO: ALMOXARIFE  
Descrição Sumária das Atribuições: 
 Guardar, controlar e orientar a expedição de todo o material 
da Prefeitura; 
 
EMPREGO: ARQUITETO  
Descrição Sumária das Atribuições: 
Elaborar, executar e dirigir projetos de edifícios, interiores, 
monumentos e outras obras públicas, estudando características 
e preparando programas e métodos de trabalho e 
especificando os recursos necessários, para permitir a 
construção, montagem e manutenção das mencionadas obras. 
                                                                                                                                                                                                                                                     
EMPREGO: ASSESSOR DE SERVIÇO TECNICO 
Descrição Sumária das Atribuições: 
Assessorar ao Secretário Municipal ou ao Diretor de 
Departamento nas diversas atribuições diárias. Propor normas, 
participar de projetos. 
 
EMPREGO: AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL  
Descrição Sumária das Atribuições: 
Executar tarefas sob a supervisão do cirurgião dentista ou do 
técnico em higiene dental no tratamento odontológico. 
 
EMPREGO: BIÓLOGO  
Descrição Sumária das Atribuições: 
Realizar e interpretar exames de análises clínicas, microscopia, 
preparo e reações. 
Normatizar métodos e equipamentos utilizados. 

 
 
EMPREGO: BORRACHEIRO  
Descrição Sumária das Atribuições: 
Reparar os diversos tipos de pneus e câmaras de ar usados em 
veículos de transporte. 
 
EMPREGO: CONTADOR 
Descrição Sumária das Atribuições: 
Estudar, fiscalizar, orientar e superintender as atividades 
contábeis da Prefeitura. 
 
EMPREGO: COORDENADOR DE OBRAS E SERVIÇOS 
Descrição Sumária das Atribuições: 
Coordenar, orientar, acompanhar e fiscalizar o trabalho de 
obras e serviços públicos. 
 
EMPREGO: COVEIRO 
Descrição Sumária das Atribuições: 
Preparar covas e túmulos para inumação e exumação. 
 
EMPREGO: DESENHISTA  
Descrição Sumária das Atribuições: 
Desenhar plantas do município de construções civis, 
loteamentos. 
 
EMPREGO: ELETRICISTA ESPECIALIZADO 
Descrição Sumária das Atribuições: 
Montar e reparar instalações de baixa e. alta tensão, em 
edifícios ou outros locais guiando-se por esquemas e outras 
especificações, utilizando ferramentas manuais comuns e 
especiais, aparelhos de medição elétrica e eletrônica, material 
isolante e equipamento de soldar, para possibilitar o 
funcionamento das mesmas;  
Realizar outros serviços especializados. 
 
EMPREGO: ENGENHEIRO (CIVIL) 
Descrição Sumária das Atribuições: 
Elaborar, executar e dirigir projetos de edifícios, interiores, 
monumentos e outras obras públicas, estudando características 
e preparando programas e métodos de trabalho e 
especificando os recursos necessários, para permitir a 
construção, montagem e manutenção das mencionadas obras. 
 
EMPREGO: ENGENHEIRO AGRÔNOMO 
Descrição Sumária das Atribuições: 
Cabe ao Engenheiro Agrônomo a supervisão de projetos 
referentes a processos produtivos agropastoris e 
agroindustriais, no sentido de possibilitar maior rendimento e 
qualidade da produção, garantir a reprodução dos recursos 
naturais e a melhoria da qualidade de vida das populações 
rurais. 
 
EMPREGO: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO  
Descrição sumária das atribuições: 
Definir objetivos e fixar metas de trabalho.  
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Estabelecer plano de ações preventivas e corretivas, 
estabelecendo atividades de segurança do trabalho e meio 
ambiente, emitindo e divulgando relatórios, mapas e 
estatísticas internas e externas. 
 
EMPREGO: FISCAL DE POSTURAS 
Descrição Sumária das Atribuições: 
Exercer fiscalização de posturas municipais; 
Fiscalizar o cumprimento das leis e portarias que regulam o 
comércio de produtos para os consumidores municipais; 
Prestar auxílio à população controlando índices de reajustes, 
aluguéis, conversões de valores e juros cobrados; 
Autuar os infratores. 
 
EMPREGO: FONOAUDIÓLOGO 
Descrição sumária das atribuições: 
Cabe ao Fonoaudiólogo, programar ações que visem identificar 
problemas ou deficiências ligadas à comunicação oral, 
empregando técnicas próprias de avaliação e fazendo 
treinamento fonético, auditivo e de dicção, para possibilitar o 
aperfeiçoamento e/ou reabilitação da fala. 
 
EMPREGO: FUNILEIRO PINTOR 
Descrição Sumária das Atribuições: 
Executar substituições, reparos, pintura em latarias de veículos 
 
EMPREGO: GUARDA  
Descrição Sumária das Atribuições: 
Exercer a vigilância de estabelecimentos, percorrendo 
sistematicamente a área interna do terreno onde se localizam e 
inspecionando todas as suas dependências para evitar 
anormalidades, bem como zelar pelo seu bom funcionamento. 
 
EMPREGO: LAVADOR - LUBRIFICADOR 
Descrição Sumária das Atribuições: 
Fazer a limpeza de veículos automotores, inclusive máquinas, 
lavando-os externamente à mão ou por meio de máquinas, 
para conservá-los e manter a boa aparência dos mesmos. 
 
EMPREGO: MARCENEIRO 
 Descrição Sumária das atribuições: 
Realizar atividades de projetar e construir móveis e objetos em 
madeira. 
 
EMPREGO: MECÂNICO HIDRÁULICO 
Descrição Sumária das Atribuições: 
Realizar manutenção preventiva, corretiva e de emergência de 
automóveis, caminhões, máquinas e equipamentos da 
Prefeitura em geral. 
 
EMPREGO: MÉDICO AMBULATORIAL EM CLINICAS BÁSICAS E 
ESPECIALIDADES (CLÍNICO GERAL) 
Descrição Sumária das Atribuições: 
Prestar assistência médica a população, (Orientar e 
supervisionar equipes auxiliares em atividades especifica. 
Executar o serviço que lhe foi confiado, junto a Secretaria de 
Saúde, mais especificamente nas Unidades Básicas de Saúde, e 
nas clínicas básicas e especialidades do Município. 
 
 
 
 

EMPREGO: MEIO OFICIAL  
 Descrição Sumária das atribuições: 
Cabe ao meio oficial auxiliar na execução das tarefas de outros 
profissionais do serviço de obras. 
 
DENOMINAÇAO: MESTRE DE OBRAS E SERVIÇOS  
Descrição Sumária das Atribuições: 
Supervisionar agrupamentos de unidades simples de 
construção, de reparação ou manutenção de circuitos elétricos 
e de próprios municipais ou logradouros públicos e em parques 
e jardins, responsabilizando-se pela coordenação das atividades 
desses setores. 
 
EMPREGO: MOTORISTA ESPECIALIZADO 
Descrição Sumária das Atribuições: 
Dirigir e conservar veículos automotores do Município. 
 
DENOMINAÇAO: ARMADOR 
Descrição Sumária das Atribuições: 
Montar armações de ferro, cortando, curvando e unindo 
vergalhões com a ajuda de ferramentas manuais, máquinas e 
outros utensílios para armar, sustentar e reforçar estruturas de 
concreto. 
 
EMPREGO: ENCANADOR 
Descrição Sumária das Atribuições: 
Montar, instalar e conservar sistemas de tubulações de 
material metálico ou não metálico, de alta ou baixa pressão, 
marcando, unindo e vedando tubos, rosqueando-os, soldando-
os ou furando-os utilizando furadeiras, esmeris, prensas 
dobradeiras, maçaricos e outros dispositivos mecânicos, para 
possibilitar a condução de ar, água e outros fluídos, assim como 
a implantação de redes de esgotos e outras similares. 
 
EMPREGO: MECÂNICO 
Descrição Sumária das Atribuições: 
Executar a manutenção de automóveis, caminhões, máquinas e 
equipamentos da Prefeitura, em geral. 
 
DENOMINAÇAO: PINTOR 
Descrição Sumária das Atribuições: 
Execução de serviços de pintura nos prédios municipais. 
 
EMPREGO: SERRALHEIRO  
Descrição Sumária das Atribuições: 
Selecionar o ferro e demais elementos necessários, fazer 
soldas, estabelecer a seqüência das operações a serem 
executadas, consultar plantas esboços, etc.. 
 
EMPREGO: OPERADOR DE MÁQUINAS  
Descrição Sumária das Atribuições: 
Operar máquinas rodoviárias e tratores de grande porte. 
 
EMPREGO: PEDREIRO DE OBRAS ESPECIAIS 
Descrição Sumária das Atribuições: 
Executar trabalhos de construção e reconstrução de obras e 
edifícios públicos, em todas as suas fases, executar serviços de 
estruturas especiais de concreto armado e estruturas 
metálicas. 
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EMPREGO: SERVENTE DE OBRAS 
Descrição Sumária das Atribuições: 
Realizar tarefas manuais, geralmente simples, que exigem 
sobretudo esforço físico. 
 
EMPREGO: TÉCNICO DE NUTRIÇÃO 
Descrição Sumária das Atribuições: 
Acompanhar a elaboração e execução dos cardápios de 
alimentação do escolar assim como, orientar e verificar o 
preparo “in loco”. 
 
EMPREGO: TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 
Descrição Sumária das Atribuições: 
 Inspecionar os locais de trabalho, analisando suas condições de 
segurança e confeccionar relatórios sobre os mesmos. 
 
EMPREGO: TELEFONISTA 
Descrição Sumária das Atribuições: 
Manejar uma mesa telefônica ou uma seção da mesma, 
movimentando chaves, interruptores e outros dispositivos, 
para estabelecer comunicações internas, locais ou 
interurbanas. 
 
EMPREGO: TESOUREIRO 
Descrição Sumária das Atribuições: 
Efetuar e providenciar o pagamento de servidores e 
fornecedores da Prefeitura, baixas bancárias, abertura de novas 
contas e assinar cheques para pagamentos. 
 
EMPREGO: TOPÓGRAFO  
Descrição Sumária das Atribuições: 
Efetuar levantamentos planimétricos e altimétricos 
determinando o perfil, a localização, as dimensões exatas e a 
configuração de terrenos, caminhos e estradas coletando os 
dados básicos necessários aos trabalhos de construção, 
exploração e elaboração de plantas e mapas, bem como 
levando efeito medições de obras realizadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


