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CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E DE PROVAS E TÍTULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FLÓRIDA PAULISTA 

ESTADO DE SÃO PAULO. 

 

EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES 

Nº 001-001/2016CPFLORIDA 
 

O Prefeito do Município de Flórida Paulista, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que fará realizar, neste Município, através da 
M&G – Consultoria e Representações Empresariais Ltda., CONCURSO PÚBLICO para preenchimento de emprego público para Agente Comunitário de Saúde, 
Engenheiro Civil, Fonoaudiólogo, Inspetor de Alunos, PEB II – Educação Especial e PEB I que será regido pelas presentes Instruções Especiais, que constituem 
parte integrante deste Edital para todos os efeitos, a legislação Federal, Municipal, Lei Orgânica do Município e a Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, 
bem como alterações posteriores e regulamentações. 

  

INSTRUÇÕES ESPECIAIS 
1 – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
1.1- O concurso destina-se ao preenchimento de emprego público, de acordo com o constante da tabela do item 2 – DOS EMPREGOS, mais as que vagarem 
ou forem necessárias durante o prazo de validade do concurso. 
1.2- O concurso, para todos os efeitos, tem validade de dois anos a partir da data da homologação, que será publicada no Jornal Folha Regional e no site 
www.floridapaulista.sp.gov.br , podendo ser prorrogada por igual período. 
1.3- O período de validade estabelecido para este concurso não gera para a Prefeitura Municipal de Flórida Paulista a obrigatoriedade de aproveitar todos os 
candidatos aprovados. A aprovação gera, para o candidato, apenas o direito à preferência na nomeação, dependendo da sua classificação no concurso. 
1.4- Os candidatos aprovados e admitidos estarão sujeitos aos princípios da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT  e suas alterações. 
1.5- Dando atendimento ao que dispõe o art. 37, § 1º e 2º do Decreto nº. 3.298 de 20/12/99 que regulamenta a Lei nº. 7.853/89, será reservado o 
percentual de 5% (cinco por cento) das vagas existentes aos candidatos portadores de necessidades especiais, ou das que vierem a surgir ou que forem 
criadas no prazo de validade do presente concurso público. 
1.5.1- A aptidão física do candidato para o exercício da atividade será comprovada em perícia médica, conforme o Capítulo 3 deste Edital. 
1.6- Não havendo candidatos portadores de necessidades especiais, os empregos reservados serão preenchidas pelos demais aprovados, com observância à 
ordem classificatória estabelecida na classificação definitiva. 
1.7- A coordenação do concurso ficará sob a responsabilidade de uma comissão examinadora, indicada pela Prefeitura Municipal de Flórida Paulista, 
pertencente ou não ao quadro de servidores municipais, de reconhecida idoneidade moral. 
 
2 – DOS EMPREGOS, VAGAS, PRÉ-REQUISITOS, CARGA HORÁRIA SEMANAL, VENCIMENTOS, PROVAS/QUESTÕES 

Nº EMPREGOS VAGAS REQUISITOS MÍNIMOS PARA A INSCRIÇÃO CARGA HORÁRIA 
SEMANAL 

REFER. VENCIMENTOS 
MENSAL 

PROVAS/QUESTÕES 

01 Agente Comunitário de Saúde 
(24 micro áreas – Anexo III) 

C/R Idade mínima de 18 anos, ensino fundamental 
completo, residir na área da comunidade em 
que atuar, desde a data da publicação do 
Edital; Haver concluído, com aproveitamento, 
curso introdutório de formação inicial e 
continuada. 

40HS - R$ 1.014,00 Conhecimentos Gerais – 25 
Conhecimentos Específicos – 20 

02 
Engenheiro Civil 01 

Superior Completo em Engenharia Civil e 
registro no órgão de classe. 

40hs 09 R$ 2.098,32 
Conhecimentos Gerais – 25  
Conhecimentos Específicos – 20 

03 
Fonoaudiólogo 01 

Superior completo em Fonoaudiologia e 
registro no órgão de classe. 

40hs 09 R$ 2.098,32 
Conhecimentos Gerais – 25 
Conhecimentos Específicos – 20 

04 
Inspetor de Alunos 01 Ensino Médio Completo. 40hs 03 R$ 1.007,86 

Conhecimentos Gerais – 45  
 

05 
 

PEB II – Educação Especial 01 

Habilitação Específica Superior em Educação 
Especial ou licenciatura Plena na Área de 
Educação com Especialização em Educação 
Especial. 

20/30hs - R$ 10,88 h/aula 

Conhecimentos Gerais – 25 
Conhecimentos Específicos – 20 

06 

PEB I 01 

Licenciatura de graduação plena em  
pedagogia, ou curso normal em nível médio 
ou superior. Para atuar na educação infantil 
(creche e pré-escola), deverá contar com 
licenciatura plena, com habilitação em 
educação infantil, curso normal em nível 
médio ou superior. 

18/30hs - R$ 10,07 h/aula 

Conhecimentos Gerais – 25 
Conhecimentos Específicos – 20 

2.1. As atribuições dos empregos em concurso são as constantes do Anexo III deste Edital. 
 
3 – DAS INSCRIÇÕES 
3.1. São condições para inscrição: 
a) Ser brasileiro, nato ou naturalizado ou cidadão português a quem foi deferida a igualdade nas condições previstas pelo Decreto Federal nº 70.436/72 e 
art. 12 da Constituição Federal; 
b) Ter, à data da admissão, idade mínima de 18 (dezoito) anos; 
c) Ter votado nas últimas eleições ou justificado a ausência; 
d) Estar quite com o serviço militar, quando do sexo masculino; 
e) Gozar de boa saúde física e mental; 
f) Não registrar antecedentes criminais, achando-se no pleno exercício de seus direitos civis e políticos; 
g) Possuir os requisitos necessários para exercer a função; 
h) Conhecer e estar de acordo com as exigências contidas no presente Edital. 
i) Não ter sido demitido anteriormente por não ter atingido as exigências do estágio probatório na Prefeitura Municipal de Flórida Paulista; 
j) Não ter sido demitido anteriormente do serviço público. 
k) Para o emprego de Agente Comunitário de Saúde, o candidato deverá, obrigatoriamente, residir no município de Flórida Paulista. 
3.1.1. As inscrições para o emprego de Agente Comunitário de Saúde serão feitas para a região de trabalho, ou seja: 24 Micro áreas, conforme mapa que faz 
parte deste edital  - Anexo IV 
3.1.2. O candidato ao fazer a inscrição para o emprego de Agente Comunitário de Saúde deverá, obrigatoriamente, comprovar que tem a sua residência fixa 
na Micro área para a qual realizou a sua inscrição. 
3.1.3. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não 
poderá alegar desconhecimento. O deferimento da inscrição dar-se-á mediante o correto preenchimento da inscrição e o pagamento da taxa de inscrição. 
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3.2. Deverá ser pago a título de ressarcimento de despesas com material e serviços prestados a taxa de inscrição no valor de: 
3.2.1. Nível superior: R$ 47,00 (quarenta e sete reais) para os empregos de Engenheiro Civil, Fonoaudiólogo, PEB II – Educação Especial e PEB I; 
3.2.2. Nível médio: R$ 37,00 (trinta e sete reais) para o emprego de Inspetor de Alunos; 
3.2.3. Nível fundamental: R$ 30,00 (trinta reais) para o emprego de Agente Comunitário de Saúde; 
3.3. Para efetuar a inscrição, o candidato deverá: 
a) Pagar a taxa de inscrição. 
b) Será obrigatória a apresentação de documento de identidade original nos dias e nos locais de realização de todas as etapas do concurso público. 
3.4. As inscrições serão realizadas somente via Internet, no endereço eletrônico http://www.mgconsultorialtda.com.br, no período de 22/01/2016 a 
14/02/2016, iniciando-se no dia 22 de janeiro de 2016, às 0h e encerrando-se, impreterivelmente, às 23h59min do dia 14 de fevereiro de 2016, observado 
o horário oficial de Brasília/DF e o item 3 – Das Inscrições, deste Edital. 
3.5. O candidato que realizar sua inscrição deverá ler e aceitar o requerimento de inscrição, preencher o formulário de inscrição on-line e transmitir os dados 
pela Internet. 
3.5.1. Efetuar o pagamento da taxa de inscrição por meio de boleto bancário, a título de ressarcimento de despesas com material e serviços, pagável na 
agência do Banco do SICOOB – Banco nº 756, conta nº 8040-3, agência nº 444-6, através do Boleto Bancário emitido no ato da inscrição, que poderá ser 
pago em qualquer agência bancária ou casa lotérica. 
3.5.1.1. O documento de boleto bancário estará disponível no endereço eletrônico http://www.mgconsultorialtda.com.br; e deverá ser impresso para o 
pagamento da taxa de inscrição (aceito em todas as agencias bancárias), após a conclusão do preenchimento da ficha de solicitação de inscrição on-line. 
3.5.1.2. O candidato que efetuar a sua inscrição deverá OBRIGATORIAMENTE EFETUAR O PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO ATRAVÉS DO BOLETO 
BANCÁRIO EMITIDO NO ATO DA INSCRIÇÃO. 
3.5.1.3. Os candidatos que efetuarem o pagamento da taxa de inscrição em desacordo com as instruções do item 3.5.1.2. deste Edital, ou seja, efetuarem o 
pagamento através de depósito em conta corrente, NÃO TERÁ A SUA INSCRIÇÃO EFETIVADA. 
3.5.2. As inscrições efetuadas somente serão acatadas após a comprovação do pagamento da taxa de inscrição, por meio da compensação bancária. 
3.5.3. As solicitações de inscrição, cujos pagamentos forem efetuados após a data limite estabelecida no boleto bancário não serão aceitas. 
3.5.4. Os candidatos inscritos não deverão enviar cópia de documento de identidade ou do CPF, sendo de responsabilidade exclusiva dos candidatos, os 
dados cadastrais informados no ato de inscrição, sob as penas da lei. 
3.5.5. O descumprimento das instruções para inscrição implicará a não efetivação da inscrição. 
3.5.6. Informações complementares referentes às inscrições estarão disponíveis no endereço eletrônico http://www.mgconsultorialtda.com.br.  
3.5.7. A M&G Consultoria e Representações Empresariais Ltda. e a Prefeitura Municipal de Flórida Paulista não se responsabilizam por solicitação de 
inscrição não-recebidas por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como 
outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados. 
3.5.8. A partir do dia 17 de fevereiro de 2016 o candidato deverá conferir no endereço eletrônico http://www.mgconsultorialtda.com.br , se as inscrições 
efetuadas foram homologadas. Em caso negativo, o candidato deverá entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Candidato - SAC, da M&G 
Consultoria (0xx18) 3621-6445 para verificar o ocorrido, no horário das 9hs às 16horas até o dia 19/02/2016. 

3.6. Não haverá, em hipótese alguma, devolução da importância paga, objeto da inscrição do candidato. 

3.7. Não serão aceitos pedidos de isenção de pagamento do valor da inscrição, seja qual for o motivo alegado. 

3.8. Não será aceita inscrição por via postal, fac-símile, condicional ou fora do período estabelecido de 22/01/2016 a 14/02/2016. Será cancelada a inscrição 
se for verificado, a qualquer tempo, o não atendimento a todos os requisitos fixados neste edital. 
3.9. As informações prestadas na ficha de inscrição devem ser atuais e são de inteira responsabilidade do candidato, podendo a Prefeitura Municipal de 
Flórida Paulista, excluir do concurso público quem a preencher com dados incorretos, bem como aquele que prestar informações inverídicas, ainda que o 
fato seja constatado posteriormente, e em especial no momento da admissão. 
3.10. O candidato que necessitar de prova especial (braile ou ampliada) ou de sala ou condição especial, deverá requerê-la durante o período de inscrição, 
via Empresa de Correios e Telégrafos – ECT, POR SEDEX, com data de postagem do mesmo período, para o endereço: Rua Oscar Rodrigues Alves, 55, 4º 
Andar, Sala 07, CEP 16.010-330, Centro, Araçatuba - SP. O candidato que não o fizer até o término das inscrições, seja qual for o motivo alegado, não terá a 
prova especial preparada. 
3.11 - Efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos para alteração de emprego, seja qual for o motivo alegado. 
3.12 – Os portadores de necessidades especiais deverão apresentar até o último dia de inscrição, Laudo Médico recente (30 dias anteriores ao início das 
inscrições) com o CID – Código Internacional de Doenças, na via original ou cópia reprográfica autenticada, via Empresa de Correios e Telégrafos – ECT, POR 
SEDEX, com data de postagem do mesmo período, para o endereço: Rua Oscar Rodrigues Alves, 55, 4º Andar, Sala 07, CEP 16.010-330, Centro, Araçatuba – 
SP, e observar o disposto neste presente Edital. 
3.12.1 – Os candidatos portadores de necessidades especiais que pretendem fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas no inciso VIII do artigo 37 
da Constituição Federal e na Lei Nº 7.853/89, é assegurado o direito de inscrição para os empregos em concurso público, cujas atribuições sejam 
compatíveis com a deficiência de que são portadores. 
3.12.2 - Em obediência ao disposto art. 37, § 1º e 2º do Decreto 3.298 de 20/12/99 que regulamenta a Lei 7853/89, ser-lhes-á reservado o percentual de 5% 
(cinco por cento) das vagas existentes, das que vierem a surgir ou que forem criadas no prazo de validade do presente concurso público. 
3.12.3 - Na hipótese de aplicação do percentual resultar número fracionado igual ou superior a 0,5 (cinco décimos), a fração será arredondada para 1 (uma) 
vaga; se inferior a 0,5 (cinco décimos) será considerada nas contratações posteriores, quando índice for atingido; esclarecendo-se tal circunstância por 
ocasião da ocorrência do evento. Não havendo candidatos portadores de necessidades especiais classificados, as convocações serão feitas aos demais 
participantes deste concurso público, com estrita observância da ordem classificatória. 
3.12.4 - Consideram-se pessoas portadoras de necessidades especiais aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no art. 4º do Decreto Federal 
Nº 3.298/99 ou na Súmula 377, do Superior Tribunal de Justiça. 
3.12.5 - As pessoas portadoras de necessidades especiais, resguardadas as condições especiais previstas no Decreto Federal Nº 3.298/99, particularmente 
em seu art. 40, participarão deste concurso público em igualdade de condições com os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, à 
avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de aplicação das provas, e a nota mínima exigida para todos os demais candidatos. Os 
benefícios previstos no referido artigo, §§ 1º e 2º, deverão ser requeridos por escrito, durante o período das inscrições, via Empresa de Correios e Telégrafos 
– ECT, POR SEDEX, com data de postagem do mesmo período, para o endereço: Rua Oscar Rodrigues Alves, 55, 4º Andar, Sala 07, CEP 16.010-330, Centro, 
Araçatuba - SP. 
3.12.6 - O candidato deverá encaminhar até o último dia de inscrição: 
a) Laudo Médico atual (até 30 dias anteriores), atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da 
Classificação Internacional de Doença – CID, bem como a provável causa da deficiência, inclusive para assegurar previsão de adaptação da(s) prova(s). 
b) Solicitação de prova especial, se necessário. 
c) A não solicitação de prova especial, eximirá a M&G Consultoria e Representações Empresariais Ltda. de qualquer providência. 
3.12.7 - Serão indeferidos, na condição especial de portador de necessidades especiais, os candidatos que não encaminharam dentro do prazo previsto o 
respectivo laudo médico à M&G Consultoria e Representações Empresariais Ltda. 



         PREFEITURA MUNICIPAL DE FLÓRIDA PAULISTA 
             www.floridapaulista.sp.gov.br 

                             Praça Gerson Veronese Ferracini, n.º 358 – Fone/Fax (18) 3581-9020 
                          CNPJ 44.925.691/0001-00 - CEP 17830-000 - Flórida Paulista – SP 

 
 

 3

3.12.8 - Aos deficientes visuais (cegos), serão oferecidas provas no sistema Braile e suas respostas deverão ser transcritas também em Braile. Os referidos 
candidatos deverão levar para esse fim, no dia da aplicação da prova, reglete e punção, podendo ainda, utilizar-se de soroban. Aos deficientes visuais 
(amblíopes) serão oferecidas provas ampliadas, com tamanho e letra correspondente a corpo 24. 
3.12.9 - Os candidatos que não atenderem, aos dispositivos mencionados no presente Edital serão considerados como não portadores de necessidades 
especiais e não terão prova especial preparada, sejam quais forem os motivos alegados. 
3.12.10 - O candidato portador de necessidades especiais que não realizar a inscrição conforme instruções constantes neste Edital, não poderá impetrar 
recurso em favor de sua situação. 
3.12.11 - A publicação do resultado final do concurso público será feita em duas listas, contendo a primeira, a pontuação de todos os candidatos, inclusive a 
dos portadores de necessidades especiais, e a segunda somente a pontuação destes últimos. 
3.12.12 - Ao ser convocado para admissão, o candidato deverá se submeter a exame médico oficial ou credenciado pela Prefeitura Municipal de Flórida 
Paulista, que terá decisão terminativa sobre a qualificação do candidato como portador de necessidades especiais ou não, e o grau de deficiência 
incapacitante para o exercício do emprego. Será eliminado da lista de portadores de necessidades especiais o candidato cuja deficiência assinalada na Ficha 
de Inscrição não se constate, devendo o mesmo constar apenas na lista de classificação geral. 
3.12.13 - Após a admissão do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de aposentadoria. 
3.12.14 - Fica condicionada a primeira admissão de candidato portador de necessidades especiais após o preenchimento da décima nona vaga dos não 
portadores de necessidades especiais, e assim sucessivamente. 
 
4 – DAS PROVAS 
4.1. O concurso constará das seguintes fases: 
4.1.1. Prova Objetiva para todos os empregos públicos. 
4.1.2. Prova de Títulos para os empregos de Engenheiro Civil, Fonoaudiólogo, PEB II – Educação Especial e PEB I. 
4.1.3. Exame Médico – para todos os empregos, constando de avaliação da capacidade física e mental do candidato em relação ao emprego a ser admitido.  
4.2. A Prova Objetiva e o Exame Médico serão eliminatórias. 
4.2.1. A prova escrita (objetiva) será integrada por questões objetivas, de caráter eliminatório e classificatório de acordo com as exigências do emprego em 
concurso, e será realizada no mesmo horário para todos os candidatos inscritos. 
4.3. Da pontuação das provas: 
4.3.1. A prova objetiva (escrita) será avaliada de 0 a 100 pontos, sendo excluído do processo o candidato cuja nota for inferior a 30 (trinta) pontos.  
4.4. A prova escrita, de caráter classificatório e eliminatório, visa avaliar o grau de conhecimento teórico e prático do candidato, necessário ao desempenho 
do emprego público.  
4.5. A prova objetiva terá duração de 3hs30min e será composta de 45 (quarenta e cinco) questões de múltipla escolha, de acordo com o conteúdo 
programático constante do Anexo II deste Edital, distribuídas e pontuadas na seguinte conformidade: 
4.5.1. Para o emprego de Inspetor de Alunos, a prova objetiva terá a seguinte composição: 

DISCIPLINA LÍNGUA PORTUGUESA MATEMÁTICA CONHECIMENTOS GLOBAIS E 
ATUALIDADES 

RACIOCÍNIO LÓGICO TOTAL 

Nº DE QUESTÕES 10 10 15 10 45 

PESO 2,222 2,222 2,222 2,222  

TOTAL DE PONTOS 22,22 22,22 33,33 22,23 100,00 

4.5.2. Para os empregos Engenheiro Civil, Fonoaudiólogo, PEB II – Educação Especial e PEB I a prova objetiva terá a seguinte composição: 
DISCIPLINA LÍNGUA 

PORTUGUESA 
MATEMÁTICA CONHECIMENTOS 

GLOBAIS E 
ATUALIDADES 

CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS 

NOÇÕES DE 
INFORMÁTICA 

RACIOCÍNIO 
LÓGICO 

TOTAL 

Nº DE QUESTÕES 05 05 05 20 05 05 45 

PESO 2,222 2,222 2,222 2,222 2,222 2,222  

TOTAL DE 
PONTOS 

11,11 11,11 11,11 44,44 11,11 11,12 100,00 

4.5.3. Para o emprego de Agente Comunitário de Saúde a prova objetiva terá a seguinte composição: 
DISCIPLINA LÍNGUA 

PORTUGUESA 
MATEMÁTICA CONHECIMENTOS  

GERAIS e LEGISLAÇÃO 
RACIOCÍNIO 

LÓGICO 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS TOTAL 

Nº DE QUESTÕES 10 05 10 05 15 45 

PESO 2,22 2,22 2,22 2,22 2,22  

TOTAL DE PONTOS 22,22 11,11 22,22 11,11 33,34 100,00 

5 – DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS 
5.1. A prova objetiva será realizada na cidade de Flórida Paulista e a data de sua aplicação provável será o dia 28 de fevereiro de 2016 – Período da Manhã. 
(sujeita a alteração). 
5.2 Será publicado edital convocando para a realização da prova objetiva após o encerramento das inscrições, no site http://www.mgconsultorialtda.com.br; 
no jornal Folha Regional e no site www.floridapaulista.sp.gov.br de Flórida Paulista. 
5.3. Ao candidato só será permitida a realização da prova na data, no local e horário constantes no Edital de Convocação. 
5.3.1. Somente será admitido para realizar a prova o candidato que estiver munido de documento de identidade original e do protocolo de inscrição. 
5.3.1.1. Serão considerados documentos de identidade as carteiras e/ou cédulas de identidade expedidas pelas Secretarias de Segurança, pelas Forças 
Armadas, pela Polícia Militar ou pelo Ministério das Relações Exteriores, Cédula de Identidade para Estrangeiros (no prazo de validade), Cédula de 
Identidade fornecida por Órgãos ou Conselhos de Classe que, por Lei Federal, valem como documento de identidade, como por exemplo, as emitidas pelos 
Conselhos Regionais ou Autarquias Corporativas e a Carteira de Trabalho e Previdência Social. 
5.3.1.2. Não serão aceitos, por serem documentos destinados a outros fins: Boletim de Ocorrência, Protocolos, Certidão de Nascimento, Título Eleitoral, 
Carteira Nacional de Habilitação (emitida anteriormente à Lei 9.503/97), Carteira de Estudante, Crachás, Identidade Funcional de natureza pública ou 
privada. 
5.3.1.3. Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir a identificação do candidato com clareza.  
5.3.2. Não será admitido no local de prova o candidato que se apresentar após o horário determinado. 
5.3.2.1. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do candidato. 
5.3.3. O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização da prova objetiva 30 (trinta) minutos antes do horário de início da prova, munido 
de caneta de tinta azul ou preta, lápis preto nº 02, borracha macia e comprovante de inscrição, bem como do documento de identidade original, conforme 
disposto no item 5.3.1.1. 
5.3.3.1. Durante a prova objetiva não serão permitidas consultas bibliográficas de qualquer espécie, nem a utilização de máquina calculadora ou de 
equipamento eletrônico. 
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5.3.3.2. No ato da realização da prova objetiva, serão fornecidos o Caderno de Questões, um Rascunho da Folha de Respostas e a Folha de Respostas. O 
candidato poderá ausentar-se da sala de prova levando apenas o Rascunho da Folha de Respostas. 
5.3.3.3. O candidato lerá as questões no Caderno de Questões e marcará suas respostas na Folha de Respostas. 
5.3.3.4. Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Questões juntamente com a Folha de Respostas para a qual transcreveu, com 
caneta de tinta azul ou preta, as respostas. 
5.3.3.5. Por razões de segurança e direitos autorais, não será fornecido exemplares do caderno de questões aos candidatos ou a instituições de direito 
público ou privado, mesmo após o encerramento do concurso público, no entanto, se necessário, será dada vista do caderno de prova ao candidato via e-
mail – contato@mgconsultorialtda.com.br. 
5.3.3.6. Não serão computadas questões não respondidas nem questões que contenham mais de uma resposta (mesmo que uma delas esteja correta), 
emenda ou rasura, ainda que legível. Não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às respostas ou à assinatura, pois qualquer marca 
diferente poderá prejudicar o desempenho do candidato. 
5.3.4. Será excluído do concurso o candidato que, além das demais hipóteses previstas neste Edital: 
a) Apresentar-se após o horário estabelecido para a realização da(s) prova(s); 
b) Apresentar-se para a prova em outro local que não seja o previsto no Edital de Convocação; 
c) Não comparecer à prova, seja qual for o motivo alegado; 
d) Não apresentar um dos documentos de identidade exigidos nos termos deste Edital, para a realização das provas; 
e) Ausentar-se da sala de prova sem o acompanhamento de um fiscal; 
f) Ausentar-se do local de prova antes de decorrido o prazo mínimo; 
g) For surpreendido em comunicação com outras pessoas ou utilizando-se de calculadoras, livros, notas ou impressos não permitidos; 
h) Estiver portando ou fazendo uso de qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação (Pager, celulares, etc.); 
i) Lançar mão de meios ilícitos para a execução da prova; 
j) Não devolver integralmente o material solicitado; 
k) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos. 
 
6 – DO JULGAMENTO DA PROVA OBJETIVA 
6.1. As provas objetivas e práticas serão avaliadas na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos e terão caráter eliminatório e classificatório. 
6.2. Na avaliação das provas será utilizado o escore bruto. O escore bruto corresponde ao número de acertos que o candidato obtém na prova. 
6.3. Será considerado habilitado para as fases seguintes o candidato que obtiver nota igual ou superior a 30 (trinta) pontos na prova objetiva para todos os 
empregos públicos. 
6.4. Não haverá, em hipótese alguma, revisão de prova. 
6.5. O candidato não habilitado será excluído do concurso público. 
 
7 – DOS TÍTULOS 
7.1. Concorrerão à contagem de pontos por Títulos somente os candidatos que forem habilitados na forma do item 6.3, na forma deste edital. A pontuação 
alcançada nos títulos será considerada apenas para efeito de classificação final. 
7.2. Serão publicados e somados os títulos dos candidatos considerados aptos para a 2ª fase, ou seja, os candidatos que possuírem o perfil desejado para o 
exercício das funções inerentes ao qual concorrem. 
7.3. A Prova dos títulos será realizada no dia 28/02/2016, após a realização da prova escrita, não sendo permitida a juntada ou substituição de quaisquer 
documentos extemporâneos. 
7.4. Os documentos de títulos deverão ser acondicionados em envelope, contendo na sua parte externa, o nome do candidato, o emprego para a qual está 
concorrendo e o número do documento de identidade, devendo os referidos documentos ser apresentados em cópias reprográficas autenticadas. 
 

NOME DO CANDIDATO: 
EMPREGO EM CONCURSO: 
Nº DO RG:  
Nº DO PROTOCOLO DE INSCRIÇÃO: 
QUANTIDADE DE DOCUMENTOS JUNTADOS – folhas (     ) 

 
7.5. Todo o trabalho de recebimento, contagem e verificação dos Títulos será executado pela M&G – Consultoria e Representações Empresariais Ltda. 
7.6. Serão considerados títulos, os discriminados no Anexo I – Tabela de Títulos, limitados ao valor máximo de até 10 (dez) pontos. 
7.7. Não serão considerados para fins de pontuação, protocolos dos documentos e nem cursos incompletos. 
7.8. Os certificados expedidos em língua estrangeira deverão vir acompanhados pela correspondente tradução. 
7.9. Todos os documentos apresentados, cuja devolução não for solicitada no prazo de 120 (cento e vinte) dias contados a partir de 30 (trinta) dias após a 
homologação do resultado final do concurso público, poderão ser incinerados pela Prefeitura Municipal de Flórida Paulista. 
 
8. DA CLASSIFICAÇÃO 
8.1. A nota final do candidato habilitado no concurso será igual ao total de pontos obtidos na prova objetiva, acrescido dos pontos atribuídos aos títulos, 
conforme dispõe este edital. 
8.2. Os candidatos habilitados serão classificados por ordem decrescente do valor da pontuação final, em duas listas; uma geral e outra específica 
(portadores de deficiência). 
8.3. Em caso de igualdade na Classificação Definitiva terá preferência, sucessivamente, o candidato que: 
a) Tiver maior idade; 
b) Tiver maior número de filhos dependentes; 
c) Sorteio. 
8.4. O sorteio será realizado ordenando-se as inscrições dos candidatos empatados, de acordo com o seu número de inscrição, de forma crescente ou 
decrescente, conforme o resultado do primeiro prêmio da extração da Loteria Federal do sorteio imediatamente anterior ao dia de aplicação da Prova 
Objetiva, conforme os seguintes critérios: 
a) se a soma dos algarismos do número sorteado no primeiro prêmio da Loteria Federal for par, a ordem será a crescente; 
b) se a soma dos algarismos do número sorteado no primeiro prêmio da Loteria Federal for ímpar, a ordem será a decrescente. 
 
9. DA HOMOLOGAÇÃO 
9.1. Caberá ao Prefeito de Flórida Paulista a homologação deste concurso público, após o prazo recursal e julgamento de eventuais recursos administrativos. 
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10. DA ADMISSÃO 
10.1. A admissão para atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal de Flórida Paulista obedecerá à ordem de classificação final dos candidatos 
habilitados. 
10.2. Os convocados deverão se submeter aos exames de capacidade física e mental, e os que não lograrem aprovação serão eliminados. 
10.3. Os candidatos convocados que não comparecerem ao exame de capacidade física e mental e, à admissão, serão considerados desistentes, exaurindo 
assim, o direito à admissão. 
10.4. Na admissão, o candidato apresentará toda documentação comprobatória de sua habilitação para o exercício do emprego e assinará com a Prefeitura 
Municipal de Flórida Paulista um termo de posse, o qual se regerá pelos preceitos da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT vigente. 
10.5. O candidato que não atender às expectativas da Prefeitura Municipal de Flórida Paulista durante o período do Estágio Probatório será demitido após o 
regular processo administrativo. 
 
11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
11.1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento das presentes instruções e a aceitação tácita das condições do concurso, tais como se acham 
estabelecidas neste Edital e nas normas legais pertinentes, das quais não poderá alegar desconhecimento. 
11.2. A inexatidão das afirmativas e/ou irregularidades nos documentos e ficha de inscrição, mesmo que verificadas a qualquer tempo, em especial por 
ocasião da admissão, acarretarão a nulidade da inscrição, com todas as suas decorrências, sem prejuízo das demais medidas de ordem administrativa, civil 
ou criminal. 
11.3. O prazo de validade do concurso público será de 02 (dois) anos, contado a partir da data da homologação de seus resultados, prorrogável por igual 
período a critério da Administração. 
11.4. A aprovação e a classificação definitiva geram, para o candidato, apenas a expectativa de direito à admissão. A Prefeitura Municipal de Flórida Paulista 
reserva-se o direito de proceder às convocações dos candidatos aprovados para as contratações em número que atenda ao interesse e às necessidades dos 
serviços, durante o período de validade do concurso. 
11.5. O candidato deverá manter atualizado seu endereço junto à Prefeitura Municipal de Flórida Paulista, durante o prazo de validade do concurso. 
11.6. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações 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 Folha Regional, no site www.floridapaulista.sp.gov.br  e no site www.mgconsultorialtda.com.br.  
11.7. O não atendimento, pelo candidato, das condições estabelecidas neste Edital, implicará sua eliminação do concurso, a qualquer tempo. 
11.8. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar os editais, comunicados e demais publicações referentes a este concurso através do Jornal 
Folha Regional, no site www.floridapaulista.sp.gov.br e no site www.mgconsultorialtda.com.br.  
11.8.1. A Prefeitura de Flórida Paulista não prestará qualquer informação por telefone a respeito do concurso aos candidatos inscritos e nem enviará 
qualquer comunicado aos mesmos, cabendo todas as informações a responsabilidade à empresa organizadora do concurso. 
11.9. O prazo recursal será de 02 (dois) dias contados da publicação dos atos deste concurso público. Decorrido este prazo, o candidato não poderá alegar 
desconhecimento. 
11.10. Caberá recurso à M&G Consultoria e Representações Empresariais Ltda., a ser julgado pela Comissão Examinadora, no prazo de 2 (dois) dias úteis, 
contados da data da divulgação oficial dos atos deste concurso em jornal com circulação local (Folha Regional), excluindo-se o dia da publicação para efeito 
de contagem do prazo. 
11.11. Os recursos deverão ser remetidos através dos Correios, por SEDEX, à M&G Consultoria e Representações Empresariais Ltda., Rua Oscar Rodrigues 
Alves, 55, 4º andar, sala 07, Centro, Araçatuba – SP, CEP 16.010.330, mediante requerimento, que deverá conter o nome do candidato, RG, número de 
inscrição, emprego para o qual se inscreveu e as razões recursais. 
11.12. Não serão aceitos recursos encaminhados via postal, via fax e/ou por via eletrônica, devendo ser digitado ou datilografado e estar embasado em 
argumentação lógica e consistente. Em caso de constatação de questões da prova, o candidato deverá se pautar em literatura conceituada e argumentação 
plausível. 
11.13. Recursos não fundamentados ou interpostos fora do prazo serão indeferidos sem julgamento de mérito. A Comissão examinadora constitui última 
instância na esfera administrativa para conhecer de recursos, não cabendo recurso adicional pelo mesmo motivo. 
11.14. Após 180 (cento e oitenta) dias da divulgação oficial do resultado final do Concurso Público, as Folhas de Respostas serão digitalizadas, podendo após 
serem incineradas e mantidas em arquivo eletrônico, com cópia de segurança, pelo prazo de cinco anos. 
11.15. O Programa e a Bibliografia para a prova escrita serão publicados no anexo II deste edital. 
11.16. Os casos omissos serão resolvidos pela Prefeitura Municipal de Flórida Paulista, ouvida sempre a Comissão Examinadora do concurso e a M&G 
Consultoria e Representações Empresariais Ltda. 
 
 
Prefeitura Municipal de Flórida Paulista, 14 de janeiro de 2016. 
  
 
Maxsicley Grison 
Prefeito Municipal de Flórida Paulista 

ANEXO I 
TABELA DE TÍTULOS 

 

ESPECIFICAÇÃO DOS TÍTULOS VALOR VALOR COMPROVANTES 
 UNITÁRIO MÁXIMO  

Mestrado/Doutorado relacionado à área do emprego em 
concurso, concluído até a data de apresentação dos títulos. 

3,0 3,0 Diploma devidamente registrado, acompanhado do 
respectivo Histórico escolar. 

Pós Graduação relacionada à área do emprego em concurso, com 
no mínimo 360 horas, até a data da apresentação dos títulos. 

 
1,0 

 
3,0 

Diploma devidamente registrado, acompanhado do 
respectivo Histórico Escolar. 

Cursos de aperfeiçoamento relacionados à área em concurso com 
tempo de duração igual ou superior a 180 horas, concluídos até a 
data da apresentação dos títulos. 

1,0 2,0 Diploma devidamente registrado, acompanhado do 
respectivo Histórico Escolar. 

Cursos relacionados à área em concurso com tempo de duração 
igual ou superior a 30 horas, concluídos nos 04 anos anteriores à 
última data da apresentação dos títulos. 

0,25 pontos 
para cada 
curso. 

2,0 Certificado de participação devidamente registrado, 
onde demonstre a carga horária. 

Obs.: Todos os títulos deverão ser entregue em cópias reprográficas autenticadas. 
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Prefeitura Municipal de Flórida Paulista, 14 de janeiro de 2016. 
  
 
Maxsicley Grison  
Prefeito Municipal de Flórida Paulista 

 
 

ANEXO II 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA 
 

1- CONHECIMENTOS GERAIS PARA OS EMPREGOS DE ENGENHEIRO CIVIL, FONOAUDIÓLOGO, PEB II – EDUCAÇÃO ESPECIAL E PEB I. 
1.1. Língua Portuguesa: Fonologia: Conceitos básicos – Classificação dos fonemas – Sílabas – Encontros Vocálicos – Encontros Consonantais – Dígrafos – 
Divisão silábica; Ortografia (regras do novo acordo ortográfico): Conceitos básicos; Acentuação: Conceitos básicos de acordo com a Nova Norma Ortográfica 
– Acentuação tônica – Acentuação gráfica – Aspectos genéricos das regras de acentuação – As regras básicas – As regras especiais – Hiatos – Ditongos – 
Formas verbais seguidas de pronomes – Acentos diferenciais; Morfologia: Estrutura e Formação das palavras – Conceitos básicos – Processos de formação 
das palavras – Derivação e Composição – Prefixos – Sufixos – Tipos de Composição – Estudo dos Verbos Regulares e Irregulares – Classe de Palavras; Sintaxe: 
Termos Essenciais da Oração – Termos Integrantes da Oração – Termos Acessórios da Oração – Período – Sintaxe de Concordância – Sintaxe de Regência – 
Sintaxe de Colocação – Funções e emprego das palavras “que” e “se” – Sinais de Pontuação; Problemas Gerais da Língua Culta: O uso do hífen – O uso da 
Crase; Interpretação e análise de Textos; Tipos de Comunicação: Descrição – Narração – Dissertação – Tipos de Discurso – Qualidades e defeitos de um texto 
– Coesão e coerência Textuais; Estilística: Figuras de linguagem – Vícios de Linguagem.  
1.2. Matemática: Resolução de problemas do cotidiano; integração entre números, geometria e medidas; Aritmética: noções de lógica; os campos 
numéricos (naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais); operações básicas, contagem e princípio multiplicativo; Tratamento de Dados: fundamentos de 
estatística; análise e interpretação de informações expressas em gráficos e tabela; Conjunto de números reais; Razão e Proporção; Grandezas Proporcionais; 
Regra de três simples e composta; Porcentagem; Juros Simples e Composto; Operação com números inteiros e fracionários; Sistema Monetário Nacional 
(Real); Sistemas de medidas: comprimento, superfície, massa, capacidade, tempo e volume. 
1.3. Conhecimentos Globais e Atualidades: Lei Orgânica do Município de Flórida Paulista; Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei 8.069, de 13 de julho 
de 1990; Estatuto do Idoso – Lei 10.741 de 1 de outubro de 2003; Lei n.º 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor; Lei Maria da Penha. Atualidades: Fatos 
e notícias locais, nacionais e internacionais veiculados nos últimos 6 (seis) meses, a contar da data de realização da prova, em meios de comunicação de 
massa, como jornais, rádio e televisão. Elementos de política brasileira; música, literatura, artes, arquitetura, rádio, cinema, teatro, jornais, revistas, 
segurança, internet, televisão e outros; Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus impactos na sociedade contemporânea; Meio ambiente e 
cidadania; políticas públicas: aspectos locais, regionais e globais; Cultura Geral (Nacional e Internacional); História e Geografia do Brasil; Ciências Físicas e 
Biológicas – Ciência Hoje. Dos direitos e garantias fundamentais contidos na Constituição Federal do Brasil. FONTES: Imprensa escrita, falada, televisiva e 
internet; Livros diversos sobre História, Geografia, Estudos Sociais e Meio Ambiente; outras fontes. 
1.4. Noções Básicas de Informática - Fundamentos da Computação: Conceitos básicos de informática, componentes funcionais de computadores (hardware 
e software), periféricos, dispositivos de entrada, saída e armazenamento de dados; Conceitos básicos e características de sistemas operacionais, de 
organização e de gerenciamento de arquivos e pastas, diretórios, arquivos e atalhos, Windows Explorer, área de trabalho, área de transferência, 
manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus; Aplicativos associados à internet: navegação, URL, links e correio eletrônico, Anexar arquivos em 
mensagens, Conceitos básicos de intranet, internet, rede, estação e servidor; Microsoft Office 2010: Editor de Texto – estrutura básica dos documentos, 
edição e formatação de textos, cabeçalhos, parágrafos, fontes, colunas, marcadores simbólicos e numéricos, e tabelas, impressão, ortografia e gramática, 
controle de quebras, numeração de páginas, legendas, índices, inserção de objetos, campos predefinidos, caixas de texto; Planilhas Eletrônicas - estrutura 
básica das planilhas, conceitos de células, linhas, colunas, pastas e gráficos, elaboração de tabelas e gráficos, uso de fórmulas, funções e macros, impressão, 
inserção de objetos, campos predefinidos, controle de quebras, numeração de páginas, obtenção de dados externos, classificação; Trabalho em Rede: 
compartilhamento de pastas e arquivos; localização e utilização de computadores e pastas remotas; mapeamento de unidades da rede. 
1.5. Raciocínio Lógico - Estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios; Deduzir novas informações das relações 
fornecidas e avaliar as condições usadas para estabelecer a estrutura dessas relações. Compreensão e elaboração da lógica das situações por meio de 
raciocínio verbal; raciocínio matemático (que envolvam números e grandezas proporcionais, razão e proporção, divisão proporcional, regra de três simples e 
composta, porcentagem); raciocínio sequencial; orientação espacial e temporal; formação de conceitos; e discriminação de elementos. 
2- CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
2.1. ENGENHEIRO CIVIL - Orçamento e Planejamento de Obras; Engenharia de Avaliações; Estruturas de Concreto Armado; Fundações; Patologias em 
Edifícios; Práticas de Construção Civil; Análise Estrutural – Estática; Instalações Hidráulicas; Instalações Elétricas; Qualidade na Indústria da Construção Civil; 
Mecânica dos solos; Estruturas de madeira; Drenagem de Águas Pluviais; Materiais de Construção; Relações humanas no trabalho; Noções básicas sobre 
higiene e segurança no trabalho; Elaboração de projetos de construção; Noções básicas de administração pública municipal de acordo com o que dispõe a 
Lei Orgânica do Município de Flórida Paulista. 
2.2. FONOAUDIÓLOGO - Fonoaudiologia Escolar: distúrbios de aprendizagem (leitura e escrita, disgrafia, disortografia, discalculia, orientação para escola e 
família); Fonoaudiologia em Neurologia (Síndromes e Demências); Patologias de fala e linguagem (Deficiência Mental, Encefalopatia Crônica não Progressiva, 
Afasia, Gagueira, Fissura Labiopalatina, Atraso de fala e linguagem, Distúrbio Articulatório); Voz (avaliação, diagnóstico e tratamento das Disfonias); 
Aleitamento Materno; Exames Audiológicos e Processamento Auditivo Central; Prótese Auditiva (indicação e adaptação); Fonoaudiologia em Saúde Pública; 
Desenvolvimento da criança normal e patotógico (linguagem, motor e cognitivo); Atualidades em Fonoaudiologia; Lei Federal nº 8080/1990 Serviço Social e 
Saúde Mental; Decreto Federal nº 7.508/2011. Noções básicas de administração pública municipal de acordo com o que dispõe a Lei Orgânica do Município 
de Florida Paulista. 
2.3. PEB II – EDUCACÃO ESPECIAL E PEB I - Visão histórica da educação infantil no Brasil; Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil; Concepção 
de educação infantil, de infância e de criança; O imaginário infantil; O professor de educação infantil – Perfil; Desenvolvimento infantil – físico, afetivo, 
cognitivo e social; Relação entre o cuidar e o educar; A construção do raciocínio matemático; Pensamento e linguagem - leitura e escrita – letramento; A 
instituição e o projeto educativo; O brincar e o brinquedo; Construção das diferentes linguagens pelas crianças: movimento, música, artes visuais, linguagem 
oral e escrita, natureza e ambiente e matemática; O jogo como recurso privilegiado; Avaliação do processo educativo na educação infantil; A instituição e o 
projeto educativo; Reflexões sobre prática pedagógica: a organização do espaço e do tempo; o ambiente alfabetizador; A criança: o desenvolvimento da 
identidade e da autonomia; os jogos e as brincadeiras no desenvolvimento da imaginação e da criatividade; A linguagem oral e escrita: ideias e práticas 
correntes; Reflexões sobre a prática pedagógica nas diversas áreas de ensino; Alfabetização e letramento: diferenças conceituais; psicogênese da língua 
escrita; a mediação do professor no processo de construção da escrita; Prática de linguagem oral, leitura e produção de texto; Conceito de texto; 
Concepções sobre a avaliação do desempenho do aluno; A matemática no cotidiano e nas práticas escolares; Diretrizes Curriculares do Ensino Fundamental 
(endereço eletrônico MEC); A Educação Especial no âmbito da política educacional brasileira; A escolarização dos diferentes: os saberes que a legitimam e as 
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práticas disciplinares que lhe conferem materialidade; Os recursos necessários para o trabalho com as crianças com necessidades especiais; Diretrizes 
Curriculares do Ensino Fundamental/EJA (endereço eletrônico MEC); Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil; Fundamentos da Educação 
Especial; práticas e dilemas da Educação Especial na escola pública. Conhecimentos Educacionais: Fundamentos da Educação: Psicológicos, Sociológicos, 
Filosóficos, Históricos; História da Educação Brasileira - Escola, Estado e Sociedade: Política Educacional, Estrutura e Organização da Educação; Gestão 
Escolar Democrática: Projeto Político Pedagógico, Avaliação Institucional, Avaliação do processo de ensino e aprendizagem; Currículo: Currículo e ciclos do 
desenvolvimento humano, Currículo e os direitos dos educandos e dos educadores, Currículo, conhecimento e cultura, Currículo e avaliação, Currículo e 
Projeto Pedagógico, Currículo e Práticas Pedagógicas; Legislação Educacional Federal e Municipal: conhecimento das normas que regem a organização e o 
funcionamento dos sistemas educacionais. Legislação: Constituição da República Federativa do Brasil de 1988: Artigos 5º, 37 ao 41, 205 ao 214, 227 ao 229. 
Lei n.º 9394, de 20.12.96. Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Parecer CNE/CEB n.º 04/98 e Resolução CNE/CEB n.º 02/98 - Institui 
Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental. Parecer CNE/CEB n.º 22/98 e Resolução CNE/CEB n.º 01/99 - Institui Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação Infantil. Parecer CNE/CEB n.º 17/01 e Resolução CNE/CEB n.º 02/01 - Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 
Especial. Lei Federal n. 11.494, de 20 de junho de 2007 - Regulamenta o art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e dá outras providências 
(Institui o FUNDEB). Lei nº. 11.274/2006, de 06 de fevereiro de 2006 - que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, dispondo sobre a duração 
de 9 (nove) anos para o Ensino Fundamental; Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei 8.069, de 13 de julho de 1990; Estatuto do Idoso – Lei 10.741 de 1 
de outubro de 2003; Lei n.º 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor. 
3. CONHECIMENTOS GERAIS PARA O EMPREGO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E INSPETOR DE ALUNOS: 
3.1. Língua Portuguesa: FONOLOGIA: Conceitos básicos – Classificação dos fonemas – Sílabas – Encontros Vocálicos – Encontros Consonantais – Dígrafos – 
Divisão silábica. ORTOGRAFIA (regras do novo acordo ortográfico): Conceitos básicos – O Alfabeto – Orientações ortográficas. ACENTUAÇÃO: Conceitos 
básicos – Acentuação tônica – Acentuação gráfica – Os acentos – Aspectos genéricos das regras de acentuação – As regras básicas – As regras especiais – 
Hiatos – Ditongos – Formas verbais seguidas de pronomes – Acentos diferenciais. MORFOLOGIA: Estrutura e Formação das palavras – Conceitos básicos – 
Processos de formação das palavras – Derivação e Composição – Prefixos – Sufixos – Tipos de Composição – Estudo dos Verbos Regulares e Irregulares – 
Classe de Palavras. SINTAXE: Termos Essenciais da Oração – Termos Integrantes da Oração – Termos Acessórios da Oração – Período – Sintaxe de 
Concordância – Sintaxe de Regência – Sintaxe de Colocação – Funções e emprego das palavras “que” e “se” – Sinais de Pontuação. PROBLEMAS GERAIS DA 
LÍNGUA CULTA: O uso do hífen – O uso da Crase – Interpretação e análise de Textos – Tipos de Comunicação: Descrição – Narração – Dissertação – Tipos de 
Discurso – Qualidades e defeitos de um texto – Coesão Textual. ESTILÍSTICA: Figuras de linguagem – Vícios de Linguagem. 
3.2. Matemática: Radicais: operações – simplificação, propriedade – racionalização de denominadores; Equação de 2º grau: resolução das equações 
completas, incompletas, problemas do 2º grau; Equação de 1º grau: resolução – problemas de 1º grau; Equações fracionárias; Relação e Função: domínio, 
contradomínio e imagem; Função do 1º grau – função constante; Razão e Proporção; Grandezas Proporcionais; Regra de três simples e composta; 
Porcentagem; Juros Simples e Composto; Conjunto de números reais; Fatoração de expressão algébrica; Expressão algébrica – operações; Expressões 
fracionárias – operações - simplificação; Números complexos; Função exponencial: equação e inequação exponencial; Operação com números inteiros e 
fracionários; MDC e MMC; Raiz quadrada; Sistema Monetário Nacional (Real); Sistema de medidas: comprimento, superfície, massa, capacidade, tempo e 
volume. 
3.3. Conhecimentos Globais e Atualidades: Lei Orgânica do Município de Flórida Paulista; Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei 8.069, de 13 de julho 
de 1990; Estatuto do Idoso – Lei 10.741 de 1 de outubro de 2003; Lei n.º 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor; Lei Maria da Penha. Atualidades: Fatos 
e notícias locais, nacionais e internacionais veiculados nos últimos 6 (seis) meses, a contar da data de realização da prova, em meios de comunicação de 
massa, como jornais, rádio e televisão. Elementos de política brasileira; música, literatura, artes, arquitetura, rádio, cinema, teatro, jornais, revistas, 
segurança, internet, televisão e outros; Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus impactos na sociedade contemporânea; Meio ambiente e 
cidadania; políticas públicas: aspectos locais, regionais e globais; Cultura Geral (Nacional e Internacional); História e Geografia do Brasil; Ciências Físicas e 
Biológicas – Ciência Hoje. Dos direitos e garantias fundamentais contidos na Constituição Federal do Brasil. FONTES: Imprensa escrita, falada, televisiva e 
internet; Livros diversos sobre História, Geografia, Estudos Sociais e Meio Ambiente; outras fontes.  
3.4. Raciocínio Lógico – Estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios; Deduzir novas informações das relações 
fornecidas e avaliar as condições usadas para estabelecer a estrutura dessas relações. Compreensão e elaboração da lógica das situações por meio de 
raciocínio verbal; raciocínio matemático (que envolvam números e grandezas proporcionais, razão e proporção, divisão proporcional, regra de três simples e 
composta, porcentagem); raciocínio sequencial; orientação espacial e temporal; formação de conceitos; e discriminação de elementos. 
4- CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
4.1. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - Normas e Diretrizes do Programa de Saúde da Família – P.S.F; Aleitamento Materno; Calendário de Vacinação: 
criança, adulto e Gestante; Carta dos direitos dos usuários da saúde; Cuidados com a alimentação; Manual completo: "Direitos sexuais, direitos reprodutivos 
e métodos anticoncepcionais" - Ministério da Saúde – Lei 9.263, de 12/01/1996; Diretrizes Operacionais do P.A.C.S.; Educação permanente; Entrevistas; 
Pesquisas e Coleta de dados; Estrutura Familiar, Relacionamento familiar; Lei 11.350 de 05/10/2006; Lei 8.142 de 28/12/1990 - dispõe sobre a Participação 
da Comunidade na Gestão do Sistema Único de Saúde – SUS; Lei 8080, de 19/09/1990; Decreto Federal nº 7.508/2011; Lei 10.507, de 10/06/2002; Meio 
ambiente; Noções de Hipertensão Arterial, Hanseníase, Diabetes e Tuberculose; Normas e Diretrizes do Programa de Agentes Comunitários de Saúde – 
P.A.C.S. – Portaria MS nº 1886 GM, de 18/12/1997; Organização da demanda e Organização dos métodos e da rotina de trabalho; Portaria nº 44/GM, de 3 
de janeiro de 2002 - Atividades do ACS á orientação as famílias e á comunidade para a prevenção e o controle de doenças endêmicas; Prevenção e Controle 
das DST/AIDS na comunidade; SUS - Princípios e diretrizes; Guia Completo: "Guia Prático do Programa Saúde da Família"– Ministério da Saúde; Trabalho em 
Equipe; Visitas Domiciliares; Como proceder em casos de doenças contagiosas; Planejamento local de atividades. Noções básicas de administração pública 
municipal de acordo com o que dispõe a Lei Orgânica do Município de Flórida Paulista. 
5. REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA: Livre escolha do candidato. 
 
Prefeitura Municipal de Flórida Paulista, 14 de janeiro de 2016. 
   
 
Maxsicley Grison  
Prefeito Municipal de Flórida Paulista 
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ANEXO III 

ATRIBUIÇÕES DOS EMPREGOS 
1 – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 
Trabalhar com adstrição de famílias em base geográfica definida, a micro área; cadastrar todas as pessoas de sua microárea e manter os cadastros 
atualizados em sistema informatizado; Orientar famílias quanto à utilização dos serviços de saúde disponíveis; Realizar atividades programadas e de atenção 
à demanda espontânea; Acompanhar, por meio de visita domiciliar, todas as famílias e indivíduos sob sua responsabilidade. As visitas deverão ser 
programadas em conjunto com a equipe, considerando os critérios de risco e vulnerabilidade de modo que famílias com maior necessidade sejam visitadas 
mais vezes, mantendo como referência a média de uma visita/família/mês; Desenvolver ações que busquem a integração entre a equipe de saúde e a 
população adstrita à UBS, considerando as características e as finalidades do trabalho de acompanhamento de indivíduos e grupos sociais ou coletividade; 
Desenvolver atividades de promoção da saúde, de prevenção das doenças e de agravos e de vigilância à saúde, por meio de visitas domiciliares e de ações 
educativas individuais e coletivas nos domicílios e na comunidade, por exemplo, combate à dengue, malária, leishmaniose, entre outras, mantendo a equipe 
informada principalmente a respeito das situações de rico; e estar em contato permanente com as famílias, desenvolvendo ações educativas, visando à 
promoção da saúde, à prevenção das doenças e ao acompanhamento das pessoas com problemas de saúde, bem como ao acompanhamento das 
condicionalidades do Programa Bolsa-Família ou de qualquer outro programa similar de transferência de renda e enfrentamento de vulnerabilidades 
implantado pelo governo federal, estadual e municipal, de acordo com o planejamento da equipe. 
2- Engenheiro Civil 
Realizar tarefas inerentes ao estudo, avaliação e elaboração de projetos de engenharia, bem como coordenar e fiscalizar sua execução; elaborar, coordenar, 
reformular, acompanhar e/ou fiscalizar projetos, preparando plantas e especificações técnicas da obra, indicando o tipo e qualidade de materiais e 
equipamentos, indicando a mão-de-obra necessária e efetuando cálculos dos custos, para possibilitar a construção, reforma e/ou manutenção de obras 
edificadas; efetuar avaliação da capacidade técnica das empreiteiras, treinamento de subordinados, elaboração de projetos diversas da área; elaborar 
cronogramas físico-financeiros, diagramas e gráficos relacionados à programação da execução de planos de obras;  
promover levantamentos das características de terrenos onde serão executadas as obras; acompanhar, fiscalizar, vistoriar, controlar e efetuar medições de 
obras que estejam sob encargo do município ou de terceiros; analisar processos e aprovar projetos de loteamentos quanto aos seus diversos aspectos 
técnicos; elaborar normas e acompanhar concorrências; participar de discussão e na elaboração das proposituras de legislação de edificações, urbanismo e 
plano diretor; orientar a compra, distribuição, manutenção e reparo de equipamentos utilizados em obras; supervisionar a compra de materiais e 
equipamentos, visando a otimização de custos, bem como verificar se o material recebido atende as especificações de qualidade;  
supervisionar a qualidade dos materiais empregados pelas empreiteiras em obras do município; emitir e/ou elaborar laudos técnicos, instruções normativas, 
manuais técnicos, relatórios, registros e cadastros, relativos às atividades de engenharia; efetuar avaliações de imóveis para fins de desapropriação; elaborar 
projetos de sinalização; coordenar estudos das características de tráfego; coordenar operações para controle do tráfego, tais como: regulamentação das leis 
municipais e do código de transito, medidas de controle de tráfego com a elaboração de projetos de sinalização; executar atividades de elaboração de 
requisitos técnicos básicos para aquisição e aplicação de materiais para sinalização; efetuar vistorias, fiscalização e acompanhamento da implantação de 
sinalização; executar outras tarefas correlatas. 
3- Fonoaudiólogo 
Realiza atividades clínicas pertinentes a sua responsabilidade profissional; Identifica, em conjunto com as Equipes Saúde da Família e a comunidade, as 
atividades, as ações e as práticas a serem adotadas em cada uma das áreas cobertas; Identifica, em conjunto com as unidades de saúde e a comunidade, o 
público prioritário a cada uma das ações; Atua, de forma integrada e planejada, nas atividades desenvolvidas pelas unidades de saúde, acompanhando e 
atendendo a casos, de acordo com os critérios previamente estabelecidos; Acolhe os usuários e humaniza a atenção; Desenvolve coletivamente, com vistas 
à intersetorialidade, ações que se integrem a outras políticas sociais como: educação, esporte, cultura, trabalho, lazer, entre outras; Promove a gestão 
integrada e a participação dos usuários nas decisões, por meio de organização participativa com o Conselho Municipal de Saúde; Elabora projetos 
terapêuticos individuais, por meio de discussões periódicas que permitam a apropriação coletiva pela unidade de saúde do acompanhamento dos usuários, 
realizando ações multiprofissionais e transdisciplinares, desenvolvendo a responsabilidade compartilhada; Realiza diagnósticos, com levantamento dos 
problemas de saúde, que requeiram ações de prevenção de deficiências e das necessidades em termos de reabilitação, na área adstrita às unidades de 
saúde; Desenvolve ações de promoção e proteção à saúde em conjunto com as unidades de saúde, incluindo aspectos físicos e da comunicação, como 
consciência e cuidado com o corpo, postura, saúde auditiva e vocal, hábitos orais, controle do ruído, com vistas ao auto cuidado; Desenvolve ações 
conjuntas com as unidades de saúde, visando ao acompanhamento das crianças que apresentam riscos para alterações no desenvolvimento; Acolhe os 
usuários que requeiram cuidados de reabilitação, realizando orientações, atendimentos, acompanhamento, de acordo com a necessidade dos usuários e a 
capacidade instalada das unidades de saúde; desenvolve projetos e ações intersetoriais, para a inclusão e a melhoria da qualidade de vida das pessoas com 
deficiência; Realiza ações que facilitam a inclusão escolar, no trabalho ou social de pessoas com deficiência; realiza outras atividades inerentes à função. 
Auxilia e participa dos projetos de políticas de saúde e dos protocolos dos serviços da rede pública do SUS; Respeita e cumpri as normas administrativas. 
4- Inspetor de Alunos 
Auxiliar na manutenção da ordem e disciplina dos alunos dentro do recinto da escola; coordenar a entrada e saída dos alunos; evitar, na medida do possível 
que os alunos faltem às aulas e fiquem pelos corredores e pátios das escolas, levando à direção da escola qualquer fato ou atitude suspeita em relação aos 
alunos; evitar discussões e brigas entre os alunos; fiscalizar e coibir sem violência o uso de drogas e armas no ambiente escolar. 
5- PEB II – Educação Especial 
Docência em classes de Educação Especial e no atendimento educacional especializado e salas de recursos, desenvolvendo competências para identificar as 
necessidades educacionais especiais para identificar as necessidades educacionais especiais para definir, implementar, liderar, apoiar a implementação de 
estratégia de flexibilização, adaptação curricular, procedimentos didáticos e práticas alternativas adequadas ao atendimento das mesmas, bem como 
trabalhar em equipe; Participar da elaboração da proposta pedagógica da escola; Elaborar plano de trabalho que contemple as especificidades da demanda 
existente na unidade, atendidas as novas diretrizes de educação especial; Integrar os conselhos de classes/ciclos/séries e participar das horas de trabalho 
pedagógico e outras atividades programadas pela escola/município; Orientar a equipe escolar quanto aos procedimentos e estratégias de inclusão dos 
alunos nas classes comuns; Ministrar aulas em classes de Portadores de Necessidades Especiais visando auferir-lhe conhecimentos, bem como integração 
social; Elaborar plano de aula, selecionando o assunto, o material didático a ser utilizado, com base nos objetivos fixados, para obter melhor rendimento do 
ensino; Ministrar aulas, transmitindo aos alunos conhecimentos de conformidade com o tipo e grau de deficiência, aplicar-lhes testes adequados e outros 
métodos usuais de avaliação, baseando-se nas atividades desenvolvidas e na capacidade da classe, para verificar o aproveitamento do aluno; Organizar e 
promover solenidades comemorativas, jogos, trabalhos manuais para ativar o interesse dos alunos pelos acontecimentos histórico-sociais da Pátria; Atuar 
nas salas de recursos atendendo alunos individualmente ou em pequenos grupos, para alunos que apresentem necessidades educacionais especiais, em 
horário diferente daquele em que frequentem a classe comum; Trabalhar com comunicação aumentativa e alternativa; Organizar estratégias pedagógicas, 
identificação e produção de recursos acessíveis; Ensinar e desenvolver atividades próprias do AEE, tais como: libras, braile, soroban, língua brasileira de 
sinais, língua portuguesa na modalidade escrita, informática acessível, desenvolvimento das habilidades mentais superiores e atividades de enriquecimento 
curricular; Articular com professores das classes comuns, nas diferentes etapas e modalidades de ensino; Orientar os professores do ensino regular e às 
famílias sobre a aplicabilidade e funcionalidade dos recursos utilizados pelo estudante; Planejar programas de intervenção educacional individual; Planejar 
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avaliação do processo ensino – aprendizagem; Ensinar as atividades de vida autônoma; Executar tarefas correlatas às acima descritas e as que forem 
determinadas pelo superior imediato. 
6- PEB I 
Acompanhar o corpo discente em seu desenvolvimento, visando uma formação holística; Preparar os planejamentos diários, com atividades que sejam 
condizentes com o nível do corpo discente; Realizar sistematicamente avaliações processuais, visando acompanhar o desenvolvimento da aprendizagem do 
aluno; Elaborar o plano de aula, selecionando o assunto, o material didático a ser utilizado, com base nos objetivos fixados, para obter melhor rendimento 
do ensino; Elaborar boletins de controle e relatórios, apoiando-se na observação do comportamento e desempenho dos alunos e anotando as atividades 
efetuadas, para manter um registro que permita dar informações à diretoria da escola e aos pais; Organizar e promover solenidades comemorativas, jogos, 
trabalhos manuais, para ativar o interesse dos alunos pelos acontecimentos histórico-socias da Pátria; Executar outras atividades compatíveis com as 
especificadas, conforme as necessidades do Município. 
 
Prefeitura Municipal de Flórida Paulista, 14 de janeiro de 2016. 
 
 
Maxsicley Grison 
Prefeito Municipal de Flórida Paulista 
 
 

ANEXO IV 
MICRO ÁREAS EM SELEÇÃO – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

RELAÇÃO DE ABRANGÊNCIA DAS MICROÁREAS 

 
 

MICROÁREA 
Nº 02  

 
CENTRO  

E  
JARDIM BELA VISTA 

Parte 02A Abaixo da R.F.F.S.A - Inicia-se na esquina da Avenida Circular com a Rua Sebastião Ricardo, 
segue por esta até a Avenida Regina Stéfani, segue por esta até a Rua Laércio Martins de Freitas, segue 
por esta até a Rua Professor Miguel Buassali, segue por esta até a faixa de domínio da R.F.F.S.A,  segue 
pela faixa de domínio da R.F.F.S.A até a Avenida São Circular, segue por esta até a Rua Sebastião 
Ricardo (inicio desta descrição), abrangendo as quadras nº 4, Parte da 5, 8, 13, 14, G, H, I, J e L do 
Jardim Bela Vista. 
Parte 02B Acima da R.F.F.S.A – Inicia-se na esquina da Rua Koiti Anazawa e a Avenida Industrial, segue 
por esta até a Avenida Circular, segue por esta até a faixa de domínio da R.F.F.S.A, segue pela faixa de 
domínio da R.F.F.S.A até a Avenida Rua Koiti Anazawa, segue por esta até a Avenida Industrial (inicio 
desta descrição), abrangendo as quadras nº 1, 2, 3, Parte da 5, 6, 7 e Parte da 11. 

 
 
 
 

465 Pessoas 
151 Famílias 

 
 
 

 
01 

MICROÁREA Nº 03 
DISTRITO DE ATLÂNTIDA 

Segue o contorno de toda Área Urbana do Distrito sendo as quadras nº 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 
e propriedades adjacentes. 
 

374 Pessoas 
115 Famílias 

01 

 
 
 

MICROÁREA 
Nº 04 

 
INDAIÁ DO AGUAPEÍ 

 

Inicia-se na esquina da Avenida Flórida com a Avenida 7 de Setembro, segue por esta até a Rua Marília, 
segue por esta até a Rua dos Professores, segue por esta até a Avenida Flórida, segue por esta até a 
Rua da liberdade, segue por esta até a Rua no final do Loteamento, segue por esta até a Rua Zacarias 
ventura, segue contornando a quadra 02 até a Avenida Flórida, segue por esta até a Avenida 7 de 
Setembro (inicio desta descrição), abrangendo as quadras nº 02, 06, 07, 10, 13, 14, 17, 18 e 
propriedades adjacentes.  
 

 
 
 

422 Pessoas 
131 Famílias 

 

 
 
 

01 

 
 
 

MICROÁREA 
Nº 05  

 
CENTRO 

Inicia-se na esquina da Rua Dona Carolina Veronese Morandi com a Avenida Presidente Vargas, segue 
por esta até a Avenida São Paulo, segue por esta até a Rua Belizário Garcia, segue por esta até a Rua 
Adão Zanardi, segue por esta até a Rua José de Oliveira Pinto, segue por esta até a Rua Dr. Miguel 
Anikin, segue por esta até a Avenida Manoel Garcia Redondo, segue por esta até a Rua Maestro David 
Travesso, segue por esta até a Rua Dona Carolina Veronese Morandi, segue por esta até a Avenida 
Presidente Vargas (inicio desta descrição), abrangendo as quadras nº 40, 41, 51, 52, 53, 62, 63 e 73. 

 
 
 

446 Pessoas 
152 Famílias 

 
 
 

01 

 
 
 
 
 
 

MICROÁREA 
Nº 06 

 
 COHAB 

 
Inicia-se na esquina da Rua Espírito Santo com a Avenida Independência, segue por esta até a Rua 
Alagoas, segue por esta até a Rua Roraima, segue por esta até a Rua Sergipe, segue por esta até a Rua 
Paraná, segue por esta até a Rua Tucuruvi, segue por esta até a Rua São Paulo, segue por esta até a Rua 
Rio Grande, segue por esta até a Rua Santa Catarina, segue por esta até a Rua Ceará, segue por esta até 
a Avenida Atílio Casadei, segue por esta até a Rua Espírito Santo, segue por esta pela Estrada Municipal 
FLP-449 até as casas adjacentes, da chácara do Borges, vira a direita contorna as casas da R.F.F.S.A e 
retorna a Avenida Independência (inicio desta descrição), abrangendo as quadras nº 8, 9, Q, R, S, T U, V, 
X, Z, do Conjunto Habitacional COHAB, 22A, 22B, 23A, 23B, 24, 28A,  28B, 29A, 29B, 30, 34, 35, 36, 37, 
44, 45, 46, Velório e Cemitério Municipal. 

 
 
 
 
 

495 Pessoas 
151 Famílias 

 
 
 
 
 

01 

 
 
 
 

Inicia-se na esquina da Avenida Presidente Vargas com a Avenida José Fróio, segue por esta até a Rua 
Carlos Burjatto, segue por esta até a Rua Governador Adhemar de Barros, segue por esta até a Rua 38, 
segue por esta até a Avenida 15 de Novembro, segue por esta até a Rua Carlos Burjatto, segue por esta 
até a Rua Eite Kurita, segue por esta até a Rua João Crepaldi, segue por esta até a  Avenida 9 de julho 

 
 
 
 

 
 
 
 

Microáreas 
e 

Referências 

 
Abrangência 

Nº de Pessoas e 
Famílias 

Nº de 
Agentes 

 
MICROÁREA  

Nº 01  
 

CENTRO  

Inicia-se na esquina da Avenida São Paulo com a Rua Belizário Garcia, segue por esta até a Rua Adão 
Zanardi, segue por esta até a Avenida Regina Stéfani, segue por esta até a Rua Laércio Martins de 
Freitas, segue por esta até a Rua Professor Miguel Buassali, segue por esta até a Faixa de domínio da 
R.F.F.S.A, segue pela faixa de domínio da R.F.F.S.A até a Avenida São Paulo, segue por esta até a Rua 
Belizário Garcia (inicio desta descrição), abrangendo as quadras nº 10, Parte da 11, 16, 17, 18, 21, 22, 
23, 24, 30, 31, 32, 33 e Estádio Municipal. 

 
 

456 Pessoas 
157 Famílias 

 
 
 

01 
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MICROÁREA 

Nº 07  
 

CENTRO 

na confluência com a Rua Pedro Evaristo Wenceslau, segue por esta até a Rua Osvaldo Ferracini, segue 
por esta até a Rua Governador Adhemar de Barros, segue por esta até a Avenida Presidente Vargas, 
segue por esta até a Avenida José Fróio (inicio desta descrição), abrangendo as quadras nº 76, 77, 78, 
90, 91, 92, 106, 107, 108, 109, 110 e 124 (área pertencente a Prefeitura Municipal de Florida Paulista). 

 
445 Pessoas 
155 Famílias 

 
01 

 
 
 
 

MICROÁREA 
Nº 08 

 
 CENTRO VILA 

MONTEIRO  
E COHAB 

Parte 08A Abaixo da R.F.F.S.A - Inicia-se na esquina da Carlos Burjatto com a Avenida Vereador 
Augusto Roque, segue por esta até a Rua Professor Stélio Machado Loureiro, segue por esta até a Rua 
Carlos Burjatto, segue por esta até a Avenida Vereador Augusto Roque (inicio desta descrição), 
abrangendo as quadras nº 48, 59 e Quadras A, B, C e D da Popular Velha. 
Parte 08B Acima da R.F.F.S.A – Inicia-se na esquina da Avenida Independência com a  Rua Paraíba, 
segue por esta até a Rua Paraná, segue por esta até a Rua Sergipe, segue por esta até a Rua Roraima, 
segue por esta até a Rua Alagoas, segue por esta até a Avenida Independência, segue por esta até a 
Rua Espírito Santo, segue por esta até a faixa de domínio da R.F.F.S.A, segue pela faixa de domínio da 
R.F.F.S.A até a Rua Paraíba, segue por esta até a Avenida Independência (inicio desta descrição), 
abrangendo as quadras nº 19, 20, 21, M, N, O e P do Conjunto Habitacional COHAB. 

 
 
 
 

503 Pessoas 
167 Famílias 

 
 
 
 

      01 

 
 
 

MICROÁREA 
Nº 09  

 
CENTRO 

Inicia-se na esquina da Avenida 15 de Novembro com a Rua Francisco Dias das Neves, segue por esta 
até a Rua Governador Adhemar de Barros, segue por esta até a Rua Augusto Paschoaletto, segue por 
esta até a Rua Professor Stélio Machado Loureiro, segue por esta até a Rua Carlos Burjatto, segue por 
esta até a Rua Governador Adhemar de Barros, segue por esta até a Rua 38, segue por esta até a 
Avenida 15 de Novembro, segue por esta até a Rua Francisco Dias das Neves (inicio desta descrição), 
abrangendo as quadras nº 125, 126, 127, 111, 112, 93, 94, 79, 80, 69 e 69A. 

 
 
 

461 Pessoas 
153 Famílias 

 
 
 

01 

 
 
 
 
 

MICROÁREA 
Nº 10  

 
CENTRO  

E  
VILA MONTEIRO 

Parte 10A Abaixo da R.F.F.S.A - Inicia-se na esquina da São Paulo com a Rua Belizário Garcia, segue por 
esta até a Rua José Firpo, segue por esta até a Rua Antonio Rosseto, segue por esta até a Rua Carlos 
Burjatto, segue por esta até a Avenida Vereador Augusto Roque, segue por esta até a Rua 38, segue no 
alinhamento da Rua 38 até a faixa de domínio da R.F.F.S.A,  segue pela faixa de domínio da R.F.F.S.A até 
a Avenida São Paulo, segue por esta até a Rua Belizário Garcia (inicio desta descrição), abrangendo as 
quadras nº 19, 25, 26, 27, 34, 35, 36, 47, 32, 40, 48, 55, 60, Escola Estadual Percio Gomes Gonzales e 
Reservatório da SABESP. 
Parte 10B Acima da R.F.F.S.A – Inicia-se na esquina da Rua Rio Grande e a Rua São Paulo, segue por 
esta até a Avenida Tucuruvi, segue por esta até a Rua Paraná, segue por esta até a Rua Paraíba, segue 
por esta até a faixa de domínio da R.F.F.S.A, segue pela faixa de domínio da R.F.F.S.A até a Rua Rio 
Grande, segue por esta até a Rua São Paulo (inicio desta descrição), abrangendo as quadras nº 25, 26, 
27 e 33. 
 

 
 
 
 
 

526 Pessoas 
169 Famílias 

 
 
 
 
 

01 

 
 
 
 
 
 

MICROÁREA 
Nº 11 

 
CENTRO 

Inicia-se na esquina da Avenida Dirceu Rodrigues com a Avenida Catolino de França Silva, segue por 
esta até a Avenida 15 de Novembro, segue por esta até a Avenida Dona Augusta Gava Garbeloto, segue 
por esta até a Avenida Manoel Moura, segue por esta até a Rua João Crepaldi, segue por esta até a 
Avenida 15 de Novembro, segue por esta até a Rua Engº José Fonterrada Vieira, segue por esta até a 
Rua Eite Kurita, segue por esta até a Rua Sakugoro Tanaka, segue por esta até a Avenida Presidente 
Vargas, segue por esta até a Rua Dona Carolina Veronese Morandi, segue por esta até a Rua Maestro 
David Travesso, segue por esta até a Rua Antonio Luis Stefani, segue por esta até a Avenida Dirceu 
Rodrigues, cruza a Avenida Dirceu Rodrigues até a Rua Aurélio Bernardi, segue por esta até a Rua Eite 
Kurita, segue por esta até a Avenida Dirceu Rodrigues, segue por esta até a Avenida Catolino de França 
Silva (inicio desta descrição), abrangendo as quadras nº 86, 102, 115, 116, 117, 118, 133 e 134. 

 
 
 
 
 
 

475 Pessoas 
150 Famílias 

 
 
 
 
 
 

01 

 
 
 
 
 

MICROÁREA 
Nº 12  

 
CENTRO 

Inicia-se na esquina da Avenida Circular com a Avenida Dirceu Rodrigues, segue por esta até a Rua 
Antonio Botton, segue por esta até a Rua Antonio Luis Stéfani, segue por esta até a Avenida 7 de 
Setembro, segue por esta até a Avenida Dirceu Rodrigues, segue por esta até a Rua Eite Kurita, segue 
por esta até a Rua Aurélio Bernardi, segue por esta até a Avenida Dirceu Rodrigues, cruza a Avenida 
Dirceu Rodrigues e segue pela Rua Antonio Luis Stéfani até a Rua Maestro David Travesso, segue por 
esta até a Avenida Manoel Garcia Redondo, segue por esta até a Rua Dr. Miguel Anikin, segue por esta 
até a Rua Dona Modesta Fróio Marques, segue por esta até a Avenida 7 de Setembro, segue por esta 
até a Avenida Manoel Garcia Redondo, segue por esta até a Avenida Circular, segue por esta até a 
Avenida Dirceu Rodrigues (inicio desta descrição), abrangendo as 
 quadras nº 61, 70, 71, 72, 84, 85, 97, 99, 100, 101 e Sede Desportiva do Clube Recreativo Guanabara. 

 
 
 
 

 
504 Pessoas 
165 Famílias 

 
 
 
 
 

01 

 
MICROÁREA 

Nº 13  
 

CENTRO 

Inicia-se na esquina da Avenida Dirceu Rodrigues com a Avenida Catolino de França Silva, segue por 
esta até a Avenida 15 de Novembro, segue por esta até a Avenida Dona Augusta Gava Garbeloto, segue 
por esta até a Avenida Catolino de França Silva, segue por esta até Rua Aurélio Bernardi, segue por esta 
até a Rua Antonio Botton, segue por esta até a Rua Antonio Luis Stéfani, segue por esta até a Avenida 7 
de Setembro, segue por esta até a Avenida Dirceu Rodrigues (inicio desta descrição), abrangendo as 
quadras nº 98, 130, 131, 132 e 145. 

 
410 Pessoas 
126 Famílias 

 
01 

 
 
 

MICROÁREA 
Nº 14  

 
CENTRO 

Inicia-se na esquina da Avenida 15 de Novembro com a Avenida 9 de Julho, segue por esta até a 
Avenida Manoel Moura, segue por esta até a Rua Lucas Pegoraro, segue por esta até a Avenida 
Circular, segue por esta até a Rua José Firpo, segue por esta até a Avenida Manoel Moura, segue por 
esta até a Rua João Crepaldi, segue por esta até a Rua Eite Kurita, segue por esta até a Rua Carlos 
Burjatto, segue por esta até a Avenida 15 de Novembro, segue por esta até a Avenida 9 de Julho (inicio 
desta descrição), abrangendo as quadras nº 152, 151, 137, 136, 135, 120, 121, 122, 123 e Praça da 
Bíblia.   

 
 
 

498 Pessoas 
163 Famílias 

 
 
 

01 

 
 
 

MICROÁREA Nº 15 
 

 CENTRO 

Inicia-se na esquina da Rua Governador Adhemar de Barros com a Avenida Presidente Vargas, segue 
por esta ate a Rua Sekogoro Tanaka, segue por esta até a Rua Eite Kurita, segue por esta até a Rua Engº 
José Fonterrada Vieira, segue por esta até a Avenida 15 de Novembro, segue por esta até a Rua João 
Crepaldi, segue por esta até a Avenida 9 de julho na confluência com a Rua Pedro Evaristo Wenceslau, 
segue por esta até a Rua Osvaldo Ferracini, segue por esta até a Rua Governador Adhemar de Barros, 
segue por esta até a Avenida Presidente Vargas (inicio desta descrição), abrangendo as quadras nº 75, 
65, 55, 54, 64, 74, 87, 88, 103, 104, 119, 105, 89 e  Praça Presidente Kennedy. 

 
 

 
384 Pessoas 
140 Famílias 

 

 
 
 
 

01 

 
MICROÁREA 

Nº 16  
 

CENTRO 

Inicia-se na esquina da Avenida Presidente Vargas com a Avenida José Fróio, segue por esta até a Rua 
Carlos Burjatto, segue por esta até a Rua Antonio Rosseto, segue por esta até a Rua José Firpo, segue 
por esta até a Rua Belizário Garcia, segue por esta até a Avenida São Paulo, segue por esta até a 
Avenida Presidente Vargas, segue por esta até a Avenida José Fróio (inicio desta descrição), 
abrangendo as quadras nº 66, 67, 68. 58, 57, 56, 46, 45, 44, 43 e 42. 

 
 

418 Pessoas 
150 Famílias 

 
 

01 
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MICROÁREA 
Nº 17  

 
VILA MONTEIRO  

Inicia-se na esquina da Rua Koiti Anazawa com a  Avenida Aguapeí, segue por esta até a Rua Mato 
Grosso, segue por esta até a Rua Ceará, segue por esta até a Rua Santa Catarina, segue por esta até a 
Rua Rio Grande, segue por esta até a  faixa de domínio da R.F.F.S.A, segue pela faixa de domínio da 
R.F.F.S.A até a Rua Koiti Anazawa, segue por esta até a Avenida Aguapeí (inicio desta descrição), 
abrangendo as quadras nº 41, 42, 43, 49, 50, 51, 52, 53, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 e 
70. 

 
 

 
648 Pessoas 
202 Famílias 

 
 
 

01 

 
 

MICROÁREA 
Nº 18 

 
 INDAIÁ DO AGUAPEÍ 

Inicia-se na esquina da Avenida Flórida com a Avenida 7 de Setembro, segue por esta até a Rua Marília, 
segue por esta até a Rua dos Professores, segue por esta até a Avenida Tancredo de Almeida Neves, 
segue por esta até a Rua 24 de Junho, segue por esta até a Rua 22 de Outubro, segue por esta até a Rua 
Zacarias ventura, segue contornando a quadra 01 até a Avenida Flórida, segue por esta até a Avenida 7 
de Setembro (inicio desta descrição), abrangendo as quadras nº 01, 03, 04, 05, 08, 09, 11, 12, 15, 16, 19 
e propriedades adjacentes.  

 
 

415 Pessoas 
132 Famílias 

 
 

01 

 
MICROÁREA 

Nº 19 CENTRO 
E CONJUNTO  

HABITACIO- NAL MARIO 
COVAS 

Inicia-se na esquina da Avenida dos Esportes com a Rua Francisco Dias das Neves, segue por esta até a 
Avenida São José, segue por esta até a Rua Osvaldo Ferracini, segue por esta até a Avenida Circular, 
segue por esta até a Avenida dos Esportes, segue por esta até a Rua Francisco Dias das Neves (inicio 
desta descrição), abrangendo as quadras nº 158, 159, 160 e Asilo São Vicente de Paula, Chácaras 
adjacentes e as Quadras A, B e C do Conjunto Habitacional Mario Covas.  

 
 

401 Pessoas 
126 Famílias 

 
 

01 

 
 

MICROÁREA 
Nº 20  

 
CENTRO 

Inicia-se na esquina da Avenida Regina Stéfani e a Rua José de Oliveira Pinto, segue por esta até a Rua 
Dr. Miguel Anikin, segue por esta até a Rua Dona Modesta Fróio Marques, segue por esta até a Avenida 
7 de Setembro, segue por esta até a Avenida Manoel Garcia Redondo, segue por esta até a Avenida 
Circular, segue por esta até a Rua Sebastião Ricardo, segue por esta até a Avenida Regina Stéfani, segue 
por esta até a Rua José de Oliveira Pinto (inicio desta descrição), abrangendo as quadras nº 20, 28, 29, 
37, 38, 39, 49, 50 e 60. 

 
 

532 Pessoas 
171 Famílias 

 
 

01 

 
 
 
 
 

MICROÁREA  
Nº 21  

 
CENTRO  

Inicia-se na esquina da Avenida Circular com a Avenida Dirceu Rodrigues, segue por esta até a Rua 
Antonio Botton, segue por esta até a Rua Aurélio Bernardi, segue por esta até a Avenida Catolino de 
França Silva, segue por esta até seu final na Avenida Dona Augusta Gava Garbeloto e na sequencia 
segue com a Avenida Manoel Moura que tem seu inicio na Avenida Dona Augusta Gava Garbeloto até a 
Rua José Firpo, segue por esta até a Avenida Circular, segue por esta até a Rua Oswaldo Ferracini, segue 
por esta até a Avenida São José, segue por esta até a Avenida Dona Augusta Gava Garbeloto, segue por 
esta até a Avenida Circular, segue por esta até a Avenida Dirceu Rodrigues (inicio desta descrição), 
abrangendo as quadras nº 146, 147, 148, 149, 150, 155, 156, 157, Chácaras do Sr. Manoel Pereira e 
Joaquim Rodrigues. 
 

 
 
 
 
 

436 Pessoas 
134 Famílias 

 
 
 
 
 

01 

 
 
 

MICROÁREA 
Nº 22 CENTRO 

Inicia-se na esquina da Avenida 9 de Julho com a Avenida 15 de Novembro, segue por esta até a 
Avenida Circular, segue por esta até a Rua Erminio Buttarello, segue por esta até a Avenida dos 
Esportes, segue por esta até a Rua Lucas Pegoraro, segue por esta ate a Avenida Manoel Moura, segue 
por esta até a Avenida 9 de Julho, segue por esta até a Avenida 15 de Novembro (inicio desta 
descrição), abrangendo as quadras nº 161, 162, 153, 154, 139, 140, 141, 142, 143 e 144 e Santa Casa. 

 
 

499 Pessoas 
153 Famílias 

 
 
 

01 

 
 
 

MICROÁREA 
Nº 23 CENTRO 

Inicia-se na esquina da Avenida 15 de Novembro com a Rua Francisco Dias das Neves, segue por esta 
até a Rua Governador Adhemar de Barros, segue por esta até a Rua Augusto Paschoaletto, segue por 
esta até a Rua Professor Stélio Machado Loureiro, segue por esta até a Avenida Vereador Augusto 
Roque, segue por esta até a Avenida Circular, segue por esta até a Avenida 15 de Novembro, segue por 
esta até a Rua Francisco Dias das Neves (inicio desta descrição), abrangendo as quadras nº 128, 129, 
113, 114, 95, 96, 81, 82, 83 e 163. 

 
 

483 Pessoas 
157 Famílias 

 
 

01 

 
MICROÁREA 

Nº 24  
Vila Monteiro e Morada 

do Sol 

Inicia-se na esquina da Rua São Paulo com a Avenida Tucuruvi, segue por esta até a Rua Mato Grosso, 
segue por esta até a Avenida Atílio Casadei, segue por esta até a Rua Alagoas, segue por esta até a Rua 
Tocantins, segue por esta até a Rua Sergipe, abrangendo as quadras nºs 216; 217; 218; 219; 220; 221; 
242; 243; 244; 245; 246; 247; 248; 249; 250; e 251. 

 
577 Pessoas 
177 Famílias 

 
 

01 

 
 
Prefeitura Municipal de Flórida Paulista, 14 de janeiro de 2016. 
  
 
Maxsicley Grison 
Prefeito Municipal de Flórida Paulista 
 
 


