
MUNICÍPIO DE RIO CLARO – RJ 
PREFEITURA MUNICIPAL 

EDITAL COMPLEMENTAR AO EDITAL No 01/2013 
CONCURSO PÚBLICO – PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

 
 
O Prefeito Municipal de Rio Claro, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, 
conferidas pela Constituição da República e pela Lei Orgânica do Município, resolve tornar 
públicas as instruções especiais destinadas à realização do Concurso Público para provimento de 
vagas oriundas do Termo de Ajuste de Conduta – TAC, celebrado no curso do Processo Judicial 
91-56/2014, determinando Edital Complementar ao Edital nº 01/2013, conforme as normas 
estabelecidas a seguir: 
 
1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
1.1. O Concurso Público é destinado apenas a pessoas com deficiência, será regido por 
este Edital e executado pelo Instituto Brasileiro de Administração Municipal - IBAM.  
1.2. Os cargos objeto do Concurso Público, os requisitos necessários para habilitação, os valores 
dos respectivos vencimentos, o número de vagas e a jornada de trabalho são os constantes do 
Anexo I deste Edital. 
1.2.1. As descrições sumárias dos cargos, a definição de conteúdos programáticos e as demais 
informações próprias de cada cargo constarão de instruções específicas, expressas nos Anexos I, II 
e III do presente Edital. 
1.2.2. A Prefeitura Municipal de Rio Claro - RJ admitirá o número total dos candidatos com 
deficiência aprovados em relação às vagas quantificadas no Anexo I deste Edital, durante a 
validade do Concurso Público, respeitada a ordem de classificação. 
1.3. Para se inscrever, o candidato com deficiência deverá acessar o site www.ibam-
concursos.org.br, localizar o link do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Rio 
Claro/RJ, clicar em Cargos disponíveis e escolher o cargo para o qual deseja realizar a 
inscrição. Logo em seguida, o candidato deverá preencher o Formulário de Inscrição, e antes de 
confirmar a inscrição, conferir todos os dados, inclusive a denominação do cargo e seu respectivo 
código. Após validação dos dados, imprimir e pagar o boleto bancário. 
1.3.1. Os candidatos que não dispõem, por qualquer motivo, de acesso à Internet deverão seguir 
as orientações contidas nos itens 4.18 a 4.24 do Edital. 
1.4. O candidato com deficiência que necessitar de condição especial para a realização da 
prova, ainda que tenha feito sua inscrição pela Internet e tenha especificado no Formulário de 
Inscrição a condição que necessita, deverá também solicitá-la por escrito e anexar o laudo 
com justificativa médica. 
1.4.1. Os documentos mencionados acima (solicitação de condição especial e laudo médico) 
deverão ser entregues no Posto de Atendimento definido no item 4.19 ou enviados por meio de 
carta simples com AR ou Sedex com AR, durante o período de inscrição – compreendido de 
12/09/16 a 23/09/16, para o Instituto Brasileiro de Administração Municipal – IBAM, Núcleo de 
Concursos, situado na Rua Buenos Aires, nº 19 – Centro – Rio de Janeiro/ RJ – CEP: 20070-021. 
1.4.2. A não solicitação de recursos especiais, tempestivamente, conforme disposto nos itens 1.4 
e 1.4.1, implica a sua não concessão no dia da realização das provas. 
1.5. As candidatas grávidas e as lactantes deverão declarar, no ato da inscrição, sua condição 
para disponibilização de sala especial no dia de aplicação das provas. 
1.5.1. A não solicitação de recursos especiais, tempestivamente, conforme disposto no item 1.5, 
implica a sua não concessão no dia da realização das provas. 
1.5.2. A candidata que tiver a necessidade de amamentar durante a realização das provas deverá 
levar um acompanhante, sendo esta indicação de sua inteira responsabilidade, cuja pessoa 
deverá possuir maioridade legal e permanecer em sala reservada para essa finalidade, sendo 
responsável pela guarda da criança. 
1.5.3. A candidata nesta condição que não levar acompanhante não realizará a prova e será 
eliminada do Concurso Público. 
1.6. Os candidatos com deficiência aprovados no Concurso Público poderão ser designados para 
as vagas existentes em qualquer unidade de serviço, de acordo com as necessidades da 
Prefeitura Municipal de Rio Claro. 

 



1.7.  Toda menção a horário neste Edital terá como referência o horário oficial da cidade de 
Brasília-DF. 
 
2. REQUISITOS BÁSICOS PARA INVESTIDURA NO CARGO 
2.1. Ter nacionalidade brasileira ou equivalente; 
2.2. Estar em pleno gozo dos direitos políticos; 
2.3. Estar quites com as obrigações militares e eleitorais; 
2.4. Ter nível de escolaridade e capacitação técnica exigida para o exercício do cargo; 
2.4.1. O candidato com deficiência que não comprovar a escolaridade exigida para o cargo, no ato 
da posse, será eliminado do Concurso Público. 
2.5. Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos até a data da posse; 
2.6. Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo; 
2.7. Apresentar, quando se tratar de profissão regulamentada, no ato da posse, o competente 
registro de inscrição no respectivo órgão fiscalizador; 
2.8. Apresentar declaração de não possuir acúmulo de cargo ou emprego público, exceto aqueles 
admitidos constitucionalmente. 
 
3. ESPECIFICAÇÕES RELATIVAS ÀS INSCRIÇÕES 
3.1. É considerada pessoa com deficiência a que se enquadra nas categorias descritas no art. 4o 
do Decreto Federal no 3.298, de 20 de dezembro de 1999, alterado pelo Decreto Federal no 5.296, 
de 02 de dezembro 2004 e a amparada pela Súmula nº 377 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). 
3.2. Ao candidato abrangido pelo Decreto Federal no 3.298/99, alterado pelo Decreto Federal no 
5.296/2004, é assegurado o direito de inscrever-se na condição de pessoa com deficiência, desde 
que declare essa condição no ato da inscrição e a sua deficiência seja compatível com as 
atribuições do cargo ao qual concorre. 
3.3. O candidato com deficiência deverá declarar tal condição em local apropriado, no formulário 
de inscrição. 
3.4. Conforme disposto pelo art. 39 do Decreto Federal no 3.298/99, o candidato deverá 
apresentar no ato de inscrição laudo médico, original ou cópia autenticada, 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. 
3.4.1. O laudo médico deverá ser referente aos últimos 06 (seis) meses e estar redigido em letra 
legível. 
3.4.2. Os candidatos com deficiência deverão entregar preferencialmente o laudo médico no 
Posto de Atendimento, definido no item 4.19 ou enviar por meio de carta simples com AR ou 
Sedex com AR, durante o período de inscrição – compreendido de 12/09/16 a 23/09/16, para 
a Prefeitura Municipal de Rio Claro. Caso o laudo seja enviado via postal, na parte externa do 
envelope deverá constar as seguintes informações: 
À Comissão de Concurso Público da Prefeitura Municipal de Rio Claro/ RJ 
Avenida João Baptista Portugal, nº 230, Centro, Rio Claro/ RJ CEP: 27460-000 
(Laudo Médico) 
3.4.3. O candidato com deficiência que não proceder conforme as orientações deste item será 
considerado como não-deficiente, perdendo o direito à reserva de vaga e será eliminado do 
concurso público. Nestes casos, o candidato não poderá interpor recurso em favor de sua situação. 
3.5. Os deficientes somente poderão disputar cargos cujas atividades sejam compatíveis com a 
sua deficiência. 
3.6. O candidato que tenha declarado sua deficiência será encaminhado, no período de 26 a 
28/09/16, a uma junta oficial para avaliação da compatibilidade da deficiência com o cargo a que 
concorre, sendo lícito à Prefeitura Municipal de Rio Claro programar a realização de quaisquer 
outros procedimentos prévios, se a junta de especialistas assim o requerer, para a elaboração de 
seu laudo. 
3.6.1. A data poderá ser alterada conforme o número de inscrições e a disponibilidade dos 
profissionais que realizarão a avaliação médica, cabendo ao candidato acompanhar a informação 
através do site www.ibam-concursos.org.br.  
3.7. A junta oficial será composta conforme disposto no Decreto Federal no 3.298/99. 
3.8. Se for constatado pela junta médica que o candidato não se enquadra na condição de pessoa 
com deficiência, de acordo com a legislação vigente, o mesmo será eliminado do concurso público.  



3.9. Caso a deficiência do candidato seja avaliada pela junta oficial como incompatível com o 
cargo para o qual se inscreveu, o candidato receberá de volta o valor pago a título de inscrição e 
será eliminado do concurso público. 
3.10. A avaliação em questão será realizada sem ônus para o candidato, garantido recurso em caso 
de decisão denegatória, na forma estabelecida no item 7 deste Edital, exceto no caso previsto no 
item 3.4.3. 
3.11. A não observância do disposto nos itens anteriores acarretará a perda do direito ao pleito 
das vagas reservadas aos candidatos em tais condições. 
3.12. O candidato com deficiência que necessitar de condição especial no dia do Concurso 
Público deverá especificá-la no Formulário de inscrição e seguir as orientações do item 1.4 e seus 
subitens. 
3.13. A não solicitação de recursos especiais, tempestivamente, conforme disposto no item 3.12, 
implica a sua não concessão no dia da realização das provas. 
3.14. A realização das provas por esses candidatos, em condições especiais, ficará condicionada à 
possibilidade de fazê-las de forma que não importe quebra de sigilo ou não enseje seu 
favorecimento. 
 
4. INSCRIÇÃO NO CONCURSO PÚBLICO 
4.1. As inscrições serão realizadas no período de 12/09/16 a 23/09/16, exclusivamente pela 
Internet, através do site www.ibam-concursos.org.br. 
4.1.1. O período de inscrição poderá ser prorrogado por necessidade de ordem técnica e/ou 
operacional, a critério da Comissão de Concurso Público da Prefeitura Municipal de Rio Claro e do 
IBAM. 
4.1.2. A prorrogação de que trata o item anterior poderá ser feita sem prévio aviso, bastando, para 
todos os efeitos legais a comunicação realizada no endereço eletrônico www.ibam-concursos.org.br. 
4.1.3. Os valores das inscrições são os dispostos na tabela abaixo: 

CARGOS/ ESCOLARIDADES VALORES DE INSCRIÇÃO 
Cargos de Nível Superior R$ 65,00 – sessenta e cinco reais. 

Cargos de Nível Médio R$ 42,50 – quarenta e dois reais e 
cinquenta centavos. 

Cargos de Nível Fundamental Completo e Incompleto R$ 22,00 – vinte e dois reais. 
4.2. O candidato com deficiência deverá consultar o site www.ibam-concursos.org.br onde terá 
acesso a todos os documentos e procedimentos necessários à efetivação da inscrição, que estará 
disponível no período entre 0h00 do dia 12/09/16 e 22h00 do dia 23/09/16. 
4.3. As inscrições somente serão aceitas após o banco confirmar o efetivo pagamento do valor da 
inscrição. O candidato com deficiência poderá verificar a aceitação de sua inscrição no endereço 
eletrônico www.ibam-concursos.org.br através da opção Área do candidato. 
4.4. O pagamento do Boleto Bancário deverá ser feito em espécie ou através de Internet Banking, 
NÃO SENDO ACEITO PAGAMENTO EM CHEQUE, AGENDAMENTO BANCÁRIO OU DEPÓSITO 
FEITO ATRAVÉS DE ENVELOPE EM TERMINAL ELETRÔNICO. 
4.4.1. Caso ocorra dificuldade na impressão do boleto bancário o candidato poderá realizar alguns 
dos procedimentos a seguir: 

1) clicar no ícone de impressão; 
2) clicar com o botão direito do mouse e escolher a opção imprimir; 
3) usar a opção de imprimir do navegador através do menu de opções; 
4) usar as teclas Ctrl P para chamar a opção de imprimir do navegador. 

4.4.2. É vedada a transferência do valor pago a título de inscrição para terceiros ou para outros 
concursos. 
4.5. Os candidatos que realizarem sua inscrição pela Internet no dia 23/09/2013 deverão fazê-la de 
modo que consigam efetuar o pagamento do boleto bancário até às 22h00 do mesmo dia. 
4.6. O candidato com deficiência inscrito pela Internet responsabilizar-se-á pela informação dos 
dados cadastrados no ato de inscrição, sob as penas de lei. 
4.7. O candidato com deficiência inscrito pela Internet deverá retirar seu cartão de confirmação, 
contendo as informações sobre o local de realização da prova, no endereço eletrônico www.ibam-
concursos.org.br através da opção Área do candidato. 
4.7.1. O cartão de confirmação de inscrição não será enviado via postal. Quando o cartão de 
confirmação estiver disponível haverá um aviso de "cartão disponível" na página principal de 



concursos do IBAM e caberá ao candidato sua impressão. 
4.7.2. Ao gerar o cartão de confirmação de inscrição o candidato deverá verificar se a data e o 
horário da prova estão em conformidade com o item 5.2.1. do Edital. Caso haja alguma 
divergência o candidato deverá entrar em contato com o IBAM. 
4.8. O descumprimento de qualquer das instruções para inscrição via Internet implicará 
cancelamento da inscrição. 
4.9. É de inteira responsabilidade do candidato a conferência e confirmação dos dados de 
inscrição, bem como a responsabilidade por qualquer erro ou omissão no preenchimento do 
Formulário de inscrição, razão pela qual deve ser atentamente conferido antes do envio, pois 
não será permitido pedido de retificação após o encerramento do prazo das inscrições. 
4.10. As inscrições pela Internet devem ser feitas com antecedência, evitando o possível 
congestionamento de comunicação do site www.ibam-concursos.org.br nos últimos dias de 
inscrição. 
4.11. O Instituto Brasileiro de Administração Municipal - IBAM e a Prefeitura Municipal de Rio Claro 
não se responsabilizam por qualquer problema na inscrição via Internet motivada por falhas de 
comunicação, falta de energia elétrica, congestionamento das linhas de comunicação, bem como 
outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a conexão ou a transferência de dados, salvo 
quando o motivo da falha for comprovadamente de responsabilidade das entidades organizadoras 
do Concurso Público. 
4.12. Não haverá inscrição condicional ou extemporânea nem inscrição por correspondência. 
4.13. Após o pagamento do valor de inscrição não será permitida alteração de cargo. 
4.14. O valor pago a título de inscrição somente será devolvido em caso de suspensão, anulação 
ou cancelamento do Concurso Público, bem como na hipótese de alteração da data do Concurso, 
pagamento em duplicidade ou extemporâneo e inscrição indeferida descabendo qualquer outra 
hipótese de devolução.  
4.14.1. Caso ocorra uma das possibilidades descritas no item anterior será publicado no endereço 
eletrônico do IBAM, www.ibam-concursos.org.br, comunicado determinando os procedimentos e 
prazos para solicitação da devolução do valor de inscrição.  
4.15. Informações complementares sobre inscrição via Internet estarão disponíveis no endereço 
eletrônico www.ibam-concursos.org.br. 
4.16. O candidato deverá verificar, no dia 30/09/16, através do site www.ibam-concursos.org.br, 
na opção Documentação do concurso, se sua inscrição foi deferida pela Junta Médica Oficial do 
Município de Rio Claro, não cabendo aos organizadores qualquer responsabilidade pela não 
conferência. 
4.16.1. O candidato com deficiência que não tiver sua inscrição deferida poderá recorrer na forma 
do item 7 do presente Edital, exceto no caso previsto no item 3.4.3. 
4.17. O atendimento ao candidato será feito através do email concurso@ibam.org.br, ou ainda 
pelos telefones (21) 3553-1754/ 3553-1755/ 3553-1758/ 2536-9797 no horário de 08h30 às 17h30, 
de segunda à sexta-feira. 
 
4.18. Da inscrição no Posto de Atendimento 
4.19. Para os candidatos com deficiência que não dispõem, por qualquer motivo, de acesso à 
Internet, será disponibilizado microcomputador para viabilizar a efetivação da inscrição, no 
Posto de Atendimento, localizado na Avenida João Baptista Portugal, nº 230, Centro – Rio 
Claro/ RJ, no horário de 8h00 às 14h00, de segunda à sexta-feira. 
4.20. Será de responsabilidade exclusiva do candidato efetuar sua inscrição, podendo contar 
apenas com orientações do atendente do posto. O atendente somente poderá efetuar a inscrição 
quando o candidato não tiver condição de fazê-la pela Internet. 
4.21. Para efetuar a inscrição, o candidato deverá estar munido obrigatoriamente de documento 
de identidade oficial, original e com fotografia e do CPF (Cadastro de Pessoa Física) e seguir 
todas as instruções descritas no item 4 e subitens. 
4.22. Serão considerados documentos de identidade: Cédula Oficial de Identidade (RG); Carteira 
expedida por Órgão ou Conselho de Classe (CRA, CRC, OAB e outros); Carteira de Trabalho e 
Previdência Social; Certificado de Reservista; Carteira de Motorista com foto ou Passaporte. 
4.23. Após o preenchimento do Formulário de inscrição o candidato deverá imprimir o Boleto 
Bancário e efetuar o pagamento do valor de inscrição em rede bancária. 
 



4.23.1. Caso ocorra dificuldade na impressão do boleto bancário o candidato poderá realizar 
alguns dos procedimentos a seguir: 

1) clicar no ícone de impressão; 
2) clicar com o botão direito do mouse e escolher a opção imprimir; 
3) usar a opção de imprimir do navegador através do menu de opções; 
4) usar as teclas Ctrl P para chamar a opção de imprimir do navegador. 

4.24. O candidato somente será considerado inscrito neste Concurso Público após ter cumprido 
todas as instruções descritas no item 4 e subitens deste Edital. 
 
5. PROCESSO SELETIVO 
5.1. Provas Objetivas 
5.1.1. As provas objetivas de caráter classificatório e eliminatório se constituirão de questões 
objetivas de múltipla escolha, conforme descrito no Anexo II deste Edital. 
5.1.2. O valor de cada prova objetiva é o constante do Anexo II deste Edital. 
5.1.3. Nas provas objetivas classificatórias e eliminatórias, serão considerados habilitados os 
candidatos com deficiência que obtiverem nota igual ou superior ao limite mínimo estabelecido no 
Anexo II deste Edital. 
5.1.4. O conteúdo das questões variará de acordo com o grau de escolaridade exigido para o 
preenchimento do cargo ao qual o candidato concorrer. 
5.1.5. Em nenhuma hipótese haverá segunda chamada destas provas. 
 
5.2.  Realização das Provas Objetivas 
5.2.1. As provas objetivas serão realizadas, no dia 13 de novembro de 2016, com abertura dos 
portões às 12h30 e fechamento às 13h30, para início das mesmas, a partir da autorização da 
Coordenação Geral do Concurso Público, sendo de 3 (três) horas o período de duração. 
5.2.2. O local da realização das provas, além de ser divulgado nos sites do IBAM (www.ibam-
concursos.org.br) e da Prefeitura Municipal de Rio Claro (www.rioclaro.rj.gov.br) constará do cartão 
de confirmação de inscrição disponível no site de concursos do IBAM na opção Área do 
candidato, até 05 (cinco) dias úteis anteriores à data da prova. Também será disponibilizada lista 
nominal nos sites do IBAM e da Prefeitura e no Mural Oficial de Atos da Prefeitura Municipal de 
Rio Claro, no mesmo período. 
5.2.2.1. Ao gerar o cartão de confirmação de inscrição o candidato deverá verificar se a data e o 
horário da prova estão em conformidade com o item 5.2.1 do Edital. Caso haja alguma 
divergência o candidato deverá entrar em contato com o IBAM. 
5.2.2.2. O cartão de confirmação de inscrição não será enviado via postal. 
5.2.3. As provas serão realizadas na cidade de Rio Claro, nos locais especificados pela 
organização do Concurso. 
5.2.4. O candidato que chegar após o horário estabelecido no subitem 5.2.1. não poderá ingressar 
no local de prova, ficando, automaticamente, excluído do certame. 
5.2.5. Para evitar atrasos, recomenda-se que os candidatos compareçam aos locais de prova com 
antecedência de uma hora do horário previsto para o fechamento dos portões. 
5.2.6. O candidato deverá comparecer aos locais de prova munido do cartão de confirmação de 
inscrição e de documento original de identidade, sempre oficial e com fotografia, e de 2 (duas) 
canetas esferográficas de tinta azul ou preta. 
5.2.6.1. O cartão de confirmação de inscrição é um documento de caráter informativo, 
motivo pelo qual a sua apresentação não é obrigatória, no dia de realização das provas. 
5.2.7. Serão considerados documentos de identidade: Cédula Oficial de Identidade (RG); Carteira 
expedida por Órgão ou Conselho de Classe (CREA, CRA e outros); Carteira de Trabalho e 
Previdência Social; Certificado de Reservista; Carteira de Motorista com foto ou Passaporte. 
5.2.7.1. Os documentos especificados no item anterior deverão estar dentro do prazo de validade. 
5.2.7.2. Não serão aceitos como documento de identidade: Certidões de Nascimento e de 
Casamento; Títulos eleitorais; Carteiras de Motorista (modelo sem foto); Carteiras de Estudante; 
Carteiras Funcionais sem valor de identidade; Documentos ilegíveis, não identificáveis e/ou 
danificados; Cópias autenticadas de documentos de identidade. 
5.2.7.3. O documento deverá estar em perfeitas condições, de forma a permitir, com clareza, a 
identificação do candidato (foto e assinatura). 
 



5.2.8. Caso o candidato não possa apresentar nenhum dos documentos de identidade 
relacionados no subitem 5.2.7, no dia de realização da prova, por motivo de perda, furto ou roubo, 
deverá ser apresentado documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, 
expedido há, no máximo, 30 (trinta) dias da data da prova, ocasião em que será submetido à 
identificação especial, compreendendo coleta de dados, de assinatura e de impressão digital em 
formulário próprio. 
5.2.8.1. A identificação especial será exigida, também, ao candidato cujo documento de 
identificação apresente dúvidas relativas à fisionomia ou à assinatura do portador. 
5.2.9. O candidato com deficiência, ao ingressar no local de realização da prova, deverá 
obrigatoriamente manter desligado qualquer aparelho eletrônico que esteja sob sua posse, 
incluindo os sinais de alarme e os modos vibração e silencioso. O uso de quaisquer 
funcionalidades de aparelhos, tais como telefone celular, walkman, receptor/transmissor, 
gravador, agenda eletrônica, notebook, calculadora, palm-top, relógio digital com receptor, Ipod, 
MP3, entre outros, incorrerá na exclusão do candidato do certame, mesmo que o aparelho 
esteja dentro do envelope de segurança fornecido pela organização do concurso público, 
com recolhimento da prova e posterior retirada do candidato do local de prova, mediante registro 
da ocorrência em ata própria. 
5.2.9.1. É aconselhável que os candidatos retirem as baterias dos celulares, garantindo que 
nenhum som seja emitido, inclusive do despertador caso seja ativado. 
5.2.9.2. Recomenda-se ao candidato não levar nenhum dos aparelhos/equipamentos 
indicados acima. Caso ocorra alguma irregularidade será de responsabilidade do candidato. 
5.2.10. Será proibido ao candidato entrar ou permanecer no local de prova portando qualquer 
arma, em especial as arma(s) de fogo, mesmo que possua o respectivo porte. 
5.2.11. Será vedado ao candidato o uso de óculos escuros, protetores auriculares ou quaisquer 
acessórios de cobertura para cabeça, tais como: chapéu, boné, gorro, boina, entre outros. O 
candidato que necessitar usar um dos itens citados deverá ter justificativa médica e o(s) objeto(s) 
será(ão) verificado(s) pela coordenação do local. 
5.2.12. Nos locais de prova poderá haver rastreamento eletrônico de sinais. 
5.2.13. Considerando a possibilidade de os candidatos serem submetidos à detecção de metais 
durante as provas, aqueles que, por razões de saúde, porventura façam uso de marcapasso, 
pinos cirúrgicos ou outros instrumentos metálicos, deverão comunicar previamente à organização 
do Concurso Público - durante o período de inscrição - através de comunicação formal via postal. 
Estes candidatos deverão ainda comparecer ao local de provas munidos dos exames e laudos 
que comprovem o uso de equipamentos. 
5.2.14. Os candidatos só poderão sair do local de realização da prova após 1 (uma) hora do início 
da mesma, podendo levar o caderno de provas. 
5.2.15. Os 03 (três) últimos candidatos a terminar as provas só poderão deixar o local juntos. 
5.2.16. A organização do Concurso Público não se responsabilizará por perdas ou extravios de 
objetos ou de equipamentos eletrônicos ocorridos durante a realização das provas, nem por danos 
neles causados. 
5.2.17. O candidato ao terminar sua prova deverá retirar-se imediatamente do local, não podendo 
permanecer em suas dependências, tampouco utilizar os banheiros. 
5.2.18. A Comissão de Concurso Público em conjunto com o IBAM poderá, justificadamente, 
alterar, antes da realização do presente Processo Seletivo, as normas previstas no item 5 e seus 
desdobramentos, desde que com a finalidade de preservar o bom andamento do certame. 
5.2.19. Os gabaritos serão divulgados no dia 14 de novembro de 2016, no Mural Oficial de Atos da 
Prefeitura Municipal de Rio Claro, bem como nos sites do IBAM (www.ibam-concursos.org.br) e da 
Prefeitura Municipal de Rio Claro (www.rioclaro.rj.gov.br) e posteriormente no Diário Oficial do 
Município. 
 
5.3. Títulos 
5.3.1. Serão atribuídos pontos aos títulos, que serão adicionados ao total de pontos obtidos pelos 
candidatos nas demais provas. 
5.3.1.1. A contagem dos pontos referida no item anterior obedecerá aos critérios a seguir: 
Para os candidatos aos cargos de Nível Superior e Docente I: 
 Curso de Especialização com o mínimo de 360 (trezentas e sessenta) horas/aula, desde que 

não seja requisito exigido para provimento e guarde relação direta com as atribuições do cargo 



para o qual o candidato prestará prova, mediante apresentação de cópia autenticada em 
cartório do certificado de conclusão e/ou histórico escolar: 01 (um) ponto, podendo apresentar 
até 03 (três) certificados; 

 Mestrado: reconhecido pelo MEC – Ministério da Educação, desde que guarde relação direta 
com o cargo para o qual o candidato prestará prova, mediante apresentação de cópia 
autenticada em cartório do certificado de conclusão e Título de Mestre: 02 (dois) pontos; 

 Doutorado: reconhecido pelo MEC – Ministério da Educação, desde que guarde relação direta 
com as atribuições do cargo para o qual o candidato prestará prova, mediante apresentação 
de cópia autenticada em cartório do certificado de conclusão e Título de Doutor: 03 (três) 
pontos. 

 A carga horária dos títulos não é cumulativa. 
No caso dos títulos de Especialização em Pós-Graduação, Mestrado e Doutorado, serão aceitos 
também Certidões de Conclusão de Curso e/ou Declarações de Conclusão de Curso, expedidas por 
instituição oficial e reconhecida pelo MEC, atestando que o curso atende às normas da Lei nº 
9.394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ou do Conselho Nacional de Educação (CNE) ou 
está de acordo com as normas do extinto Conselho Federal de Educação (CFE). Caso seja 
identificada a existência de alguma pendência ou falta de requisito de conclusão do curso, a 
certidão/declaração não será válida.  
5.3.2. Só serão avaliados e pontuados os títulos dos candidatos aprovados nas provas objetivas. 
5.3.3. A pontuação máxima na prova de títulos é de 08 (oito) pontos para os cargos de Nível 
Superior e Docente I. 
5.3.4. Não haverá desclassificação do candidato pela não apresentação de títulos. 
5.3.5. Não serão consideradas, para efeito de pontuação, as cópias não autenticadas em cartório, 
exceto os casos de autenticação digital. 
5.3.6. As notas atribuídas aos títulos serão adicionadas à nota final, exclusivamente para efeitos 
de classificação, não como critério de desempate. 
5.3.7. Se comprovada, em qualquer tempo, a irregularidade ou ilegalidade na obtenção dos títulos, 
o candidato terá anulada a respectiva pontuação e, comprovada a culpa do mesmo, será excluído 
do Concurso Público. 
 
5.3.8. Apresentação dos Títulos 
5.3.8.1.  Os candidatos aprovados nas provas objetivas dos cargos de Nível Superior e 
Docente I deverão enviar seus títulos, nos dias 01 e 02 de dezembro de 2016, para o Instituto 
Brasileiro de Administração Municipal – IBAM, Núcleo de Concursos, situado na Rua Buenos Aires, 
nº 19 – Centro, Rio de Janeiro/ RJ, CEP: 20070-021, por meio de Sedex com AR. 
5.3.8.2. Os títulos deverão ser apresentados em envelope fechado, contendo, na sua parte 
externa, o número da inscrição, o nome do candidato, o cargo para o qual está concorrendo e a 
descrição dos títulos contidos no envelope, sob responsabilidade pessoal do candidato. 
5.3.8.3. A tempestividade da apresentação da documentação enviada via postal será comprovada 
através da sua data de postagem. 
5.3.8.4. A análise das provas de títulos é de responsabilidade do Instituto Brasileiro de 
Administração Municipal – IBAM. 
 
5.4. Provas Práticas 
5.4.1. Serão aplicadas provas práticas, com caráter eliminatório e classificatório, aos candidatos 
com deficiência aos cargos de Agente Auxiliar de Serviços Municipais Gerais, Coveiro e Motorista. 
5.4.2. Serão convocados para as provas práticas os candidatos que tenham sido aprovados nas 
provas objetivas e classificados nas proporções abaixo:  
- até a 8ª colocação para o cargo de Agente Auxiliar de Serviços Municipais Gerais; 
- até a 4ª colocação para o cargo de Coveiro; 
- até a 6ª colocação para o cargo de Motorista. 
5.4.3. Os candidatos convocados para realização das provas práticas deverão portar o documento 
original de identidade, dentro do prazo de validade. 
5.4.3.1. Os convocados do cargo de Motorista deverão portar o documento original de identidade e 
o original da Carteira de Habilitação Profissional Categorias D ou E, dentro do prazo de validade. 
5.4.4. Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem no mínimo 50 (cinquenta) 
pontos nas provas práticas. 



5.4.5. A elaboração, aplicação e correção das provas práticas serão de responsabilidade do IBAM, 
cabendo o fornecimento da infraestrutura, inclusive máquinas e equipamentos, à Prefeitura 
Municipal. 
5.4.6. A Prefeitura Municipal de Rio Claro convocará os candidatos para realização das provas 
práticas, previstas para o dia 11 de dezembro de 2016, por meio de comunicação via postal, e o 
Edital de Convocação será divulgado nos sites www.ibam-concursos.org.br e 
www.rioclaro.rj.gov.br, assim como no Mural Oficial de Atos da Prefeitura de Rio Claro. 
5.4.7. O Edital de Convocação conterá os procedimentos, os conteúdos programáticos, os 
horários e os locais de realização destas provas. 
5.4.8. A critério da Prefeitura Municipal de Rio Claro, os candidatos aos cargos de Agente Auxiliar 
de Serviços Municipais Gerais, Coveiro e Motorista que tenham sido aprovados nas provas 
objetivas e classificados após o critério definido no item 5.4.2 poderão ser convocados no prazo 
de validade deste concurso para as provas práticas, obedecida a ordem rigorosa de classificação. 
5.4.9. Em nenhuma hipótese haverá segunda chamada destas provas. 
 
6. CONTAGEM DE PONTOS 
6.1. A contagem de pontos obedecerá aos critérios a seguir: 
a) Para os candidatos aos cargos de Nível Superior e Docente I: 
O total geral de pontos do candidato será obtido pela soma dos pontos a ele atribuídos em cada 
uma das provas objetivas, sendo adicionada a esse total a nota obtida com títulos para os 
habilitados nas provas objetivas. 
b) Para os candidatos aos cargos de Agente Auxiliar de Serviços Municipais Gerais, Coveiro e 
Motorista: 
O total geral de pontos do candidato será obtido pela soma dos pontos a ele atribuídos em cada 
uma das provas objetivas, sendo adicionadas a esse total as notas obtidas nas provas práticas, 
para os aprovados nas proporções definidas no item 5.4.2. 
c) Para os demais cargos: 
O total geral de pontos do candidato será obtido pela soma dos pontos a ele atribuídos em cada 
uma das provas objetivas. 
 
7. RECURSOS E REVISÕES 
7.1. Aos candidatos com deficiência serão assegurados recursos em todas as etapas do Concurso 
Público. 
7.2. O candidato que se sentir prejudicado em qualquer das etapas do Concurso poderá interpor 
recurso, mediante requerimento individual, conforme as orientações a seguir: 
a) seja feito via Internet, através do site www.ibam-concursos.org.br, no prazo máximo de 02 
(dois) dias úteis, contados após a publicação do ato que motivou a reclamação, no horário de 
8h00 às 18h00. 
b) o candidato deverá acessar o site www.ibam-concursos.org.br, entrar na Área do candidato, 
preencher o campo destinado à interposição de recurso e clicar no botão enviar para criar o 
recurso. Logo em seguida aparecerá na tela do computador o número do recurso. 
c) constem obrigatoriamente do recurso fundamentação clara e ampla dos motivos, e, no caso de 
recursos contra questões ou gabaritos, a bibliografia pesquisada. 
d) o candidato que desejar anexar arquivo ao recurso, primeiro deverá criar o recurso e depois 
acessar o recurso criado e anexar a documentação em PDF. 
e) quando o recurso for julgado pela Banca, a resposta estará disponível para vista do candidato 
na opção Área do candidato. 
f) o IBAM não se responsabilizará por falhas de comunicação, falta de energia elétrica, 
congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que 
impossibilitem a conexão ou a transferência de dados, salvo quando o motivo da falha for 
comprovadamente de responsabilidade das entidades organizadoras do Concurso Público. 
g) o candidato tem a obrigação de acompanhar a comunicação feita pelo IBAM através da Área 
do candidato e através do email cadastrado no Formulário de inscrição, não cabendo ao IBAM 
qualquer responsabilidade pelo não acompanhamento ou pela demora na resposta por parte do 
candidato. 
7.3. O candidato que tiver dificuldade em utilizar a ferramenta de recursos disponível pela Internet 
deverá preencher o Formulário de recurso, constante do Anexo IV deste Edital e entregar para 



registro no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Rio Claro, situado na Avenida João Baptista 
Portugal, nº 230, Centro – Rio Claro/ RJ, no horário de 8h00 às 14h00, de segunda à sexta-feira. 
7.3.1. O recurso deverá ser preferencialmente digitado, podendo ser escrito à mão se a digitação for 
inviável. Em qualquer caso, do recurso deve constar o nome completo do candidato, número da 
inscrição, cargo ao qual se candidatou, fundamentação clara e ampla dos motivos e, no caso de 
recursos contra questões ou gabaritos, a bibliografia pesquisada. O referido recurso deverá ser 
devidamente assinado pelo candidato em todas as folhas. 
7.3.2. O candidato que recorrer de forma presencial terá acesso à resposta do seu recurso no 
Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Rio Claro, em data a ser divulgada no site de 
concursos do IBAM. 
7.4. Será indeferido, liminarmente, o requerimento que não estiver fundamentado ou for 
apresentado fora do prazo estabelecido na letra a do item 7.2. 
7.5. Não serão aceitos recursos interpostos por telegrama, procuração, fax, via postal ou outro 
meio que não seja o especificado no item 7 e seus desdobramentos do Edital. 
7.6. Se do exame de recursos resultar anulação de questão ou item de questão, a pontuação 
correspondente será atribuída aos candidatos que não marcaram a alternativa inicialmente dada 
como certa no gabarito oficial, independentemente de terem recorrido. 
7.7. No caso de o gabarito da prova ser fornecido incorretamente por falha de digitação, publicação 
ou outra, a questão não será anulada, procedendo-se à sua correção e publicação. 
7.8. Não serão apreciados os recursos que forem apresentados: 
a) em desacordo com as especificações contidas no item 7 e seus desdobramentos; 
b) fora do prazo estabelecido; 
c) fora da fase estabelecida; 
d) sem fundamentação lógica, coerente e consistente; 
e) contra terceiros; 
f) em coletivo; 
g) cujo teor desrespeite a Banca Examinadora. 
7.9. Será dada publicidade às decisões dos recursos, através dos sites www.ibam-concursos.org.br 
e www.rioclaro.rj.gov.br e do Mural Oficial de Atos da Prefeitura de Rio Claro. 
7.10. Não haverá 2ª (segunda) instância de recurso administrativo. 
 
8. RESULTADO FINAL E CLASSIFICAÇÃO 
8.1. Considerar-se-á aprovado o candidato com deficiência que, submetido ao processo seletivo 
descrito no item 5 do presente Edital, satisfizer todas as condições lá estabelecidas. 
8.2. Em caso de igualdade de pontos na classificação nas provas objetivas, serão adotados, 
sucessivamente, os seguintes critérios para o desempate dos candidatos: 
a) para os cargos de Fisioterapeuta, Médico ESF, Médico Plantonista - Pediatra e Psicólogo. 
1o) maior número de pontos na prova de Conhecimentos Técnico-profissionais; 
2o) maior número de pontos na prova de Legislação do SUS; 
3o) maior número de pontos na prova de Português; 
4o) maior idade. 
b) para o cargo de Docente I. 
1o) maior número de pontos na prova de Conhecimentos Técnico-profissionais; 
2o) maior número de pontos na prova de Aspectos Legais da Política Educacional; 
3o) maior número de pontos na prova de Português; 
4o) maior idade. 
c) para o cargo de Monitor em Informática. 
1o) maior número de pontos na prova de Conhecimentos Técnico-profissionais; 
2o) maior número de pontos na prova de Noções de Informática; 
3o) maior número de pontos na prova de Português; 
4o) maior idade. 
d) para os cargos de Agente de Combate às Endemias, Auxiliar em Saúde Bucal e Técnico 
de Radiologia. 
1o) maior número de pontos na prova de Conhecimentos Técnico-profissionais; 
2o) maior número de pontos na prova de Legislação do SUS; 
3o) maior número de pontos na prova de Português; 
4o) maior idade. 



e) para os cargos de Auxiliar de Creche, Recepcionista, Agente Auxiliar de Serviços 
Municipais Gerais, Coveiro e Motorista. 
1o) maior número de pontos na prova de Conhecimentos Técnico-profissionais; 
2o) maior número de pontos na prova de Português; 
3o) maior número de pontos na prova de Matemática; 
4o) maior idade. 
8.2.1. Quando a igualdade de pontos na classificação envolver, pelo menos, 01 (um) candidato 
com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, o desempate far-se-á considerando como 
primeiro critério o mais idoso, após o qual serão aplicados os critérios estabelecidos no item 8.2. 
8.3. Apurada a classificação, esta será publicada como resultado final do Concurso, em ordem 
decrescente dos pontos.  
8.3.1. O resultado final do Concurso será divulgado nos sites www.ibam-concursos.org.br e 
www.rioclaro.rj.gov.br, no Mural Oficial de Atos da Prefeitura de Rio Claro e posteriormente no 
Diário Oficial do Município. 
8.4. Os candidatos aprovados passarão a constituir um cadastro de reserva pelo período de 
validade do Concurso, cabendo-lhes a responsabilidade de manter atualizado seu endereço para 
fins de convocação, sob pena de serem considerados desistentes. 
 
9. DISPOSIÇÕES GERAIS 
9.1. A classificação dos candidatos com deficiência aprovados será feita em ordem decrescente 
dos pontos obtidos. 
9.2. A homologação do Concurso será feita por ato do Prefeito Municipal de Rio Claro, mediante a 
apresentação das listagens finais dos resultados do certame. 
9.3. O Concurso terá validade de 02 (dois) anos, a contar da data da publicação de sua 
homologação, podendo ser prorrogado, uma vez, por igual período, por ato do Prefeito de Rio Claro. 
9.4. Os candidatos com deficiência aprovados e classificados no Concurso serão convocados 
para o exame médico e para a comprovação dos requisitos exigidos nos itens 2.1 a 2.8 do 
presente Edital, através da imprensa oficial e de telegrama. 
9.4.1. Os candidatos convocados terão o prazo de 30 (trinta) dias corridos para apresentar a 
documentação exigida, caso contrário estarão automaticamente excluídos do certame. 
9.4.2. Os exames médicos são eliminatórios, sendo excluídos do Concurso os candidatos que não 
apresentarem aptidão física e/ou mental para o exercício do cargo para o qual se inscreveram. 
9.4.3. Os ônus para realização dos exames médicos serão de responsabilidade do candidato.  
9.5. Os candidatos que não atenderem aos requisitos exigidos neste Edital serão 
automaticamente eliminados do concurso público em qualquer de suas fases. 
9.6. Sem prejuízo das demais hipóteses de eliminação previstas neste Edital, também será 
excluído do certame o candidato que: 
a) faltar a qualquer uma das fases do Concurso Público; 
b) portar-se de maneira inadequada nos locais de realização das provas, de modo a prejudicar o 
andamento normal do Concurso Público; 
c) for surpreendido, durante a realização das provas, em comunicação com outro candidato; 
d) for apanhado em flagrante tentativa de burla, fraude ou falsificação na realização da prova, sem 
prejuízo do indiciamento cabível; 
e) prestar, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata, garantido o direito ao 
contraditório e à ampla defesa;  
f) desatender ao disposto nos itens 5.2.9, 5.2.10, 5.2.11, 5.2.14 e 5.2.15; 
g) não devolver o cartão de respostas ao término da prova, antes de sair da sala; 
h) deixar de apresentar qualquer documento comprobatório dos requisitos exigidos neste Edital. 
9.7. Os candidatos com deficiência aprovados para o cargo de Agente de Combate às Endemias 
passarão por CURSO INTRODUTÓRIO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA, a ser 
oferecido pela Prefeitura Municipal, conforme regulamentação a ser expedida. 
9.7.1. O Curso Introdutório de Formação Inicial e Continuada, de caráter eliminatório, será 
ministrado durante o estágio probatório e em data determinada pela municipalidade. 
9.7.2. Serão convocados para prestarem o Curso Introdutório de Formação Inicial e Continuada, 
somente os candidatos classificados dentro do número total de vagas oferecidas para o cargo. 
9.7.3. Excetua-se do disposto no subitem anterior, o candidato que já possuir o referido curso 
desde que apresente, em época própria, o certificado do curso.  



9.7.4. O candidato que não obtiver a frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) no 
Curso Introdutório de Formação Inicial e Continuada será automaticamente eliminado e 
convocado o seu suplente, observada a rigorosa ordem de classificação. 
9.7.5. Será publicado no endereço eletrônico www.rioclaro.rj.gov.br, no Mural Oficial de Atos da 
Prefeitura de Rio Claro e no Boletim Oficial do Município o Edital de Convocação para os 
candidatos que participarão do Curso Introdutório de Formação Inicial e Continuada. 
9.7.6. O Curso Introdutório de Formação Inicial e Continuada terá carga horária compatível com a 
formação desejada e conforme a regulamentação a ser expedida. 
9.7.7. Todo material, utilizado no Curso Introdutório de Formação Inicial e Continuada será de 
responsabilidade do Município. 
9.7.8. O candidato será avaliado durante o período do curso, realizando prova de conhecimentos 
teóricos. 
9.7.8.1. Considerar-se-á aprovado o candidato que obtiver aproveitamento em notas e frequência 
mínimos, de acordo com os padrões estipulados em regulamentação a ser expedida. 
9.7.8.2. O candidato que não concluir o curso introdutório com aproveitamento conforme 
especificado no item 9.7.8.1 será automaticamente eliminado do Concurso. 
9.7.9. A média final das avaliações, bem como a frequência dos candidatos que participaram do 
Curso Introdutório de Formação Inicial e Continuada será divulgada após o término do curso, 
conforme a regulamentação a ser expedida. 
9.8. O presente Concurso objetiva o preenchimento de cargos, sob a égide do Regime Estatutário, 
na forma da Lei Municipal no 264, de 23 de dezembro de 2003 e atualizações.  
9.9. O fornecimento de vale transporte ao servidor público municipal de Rio Claro é restrito ao 
perímetro do Município, em toda sua extensão territorial. 
9.10. A inscrição do candidato implicará conhecimento do presente Edital, bem como o 
compromisso tácito de aceitar as condições do Concurso, tais como se acham estabelecidas. 
9.11. Não poderão inscrever-se pessoas que possuam qualquer vínculo com o IBAM, instituição 
organizadora deste Concurso, bem como seus ascendentes, descendentes ou colaterais até o 
terceiro grau. 
9.12. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar pelos sites www.ibam-
concursos.org.br e www.rioclaro.rj.gov.br, ou qualquer outro meio de divulgação definido pela 
Comissão de Concurso Público, a publicação de todos os atos e editais relativos ao Concurso, 
inclusive alterações que porventura ocorram durante sua realização. 
9.13. O candidato deverá manter atualizado seu endereço junto ao IBAM, enquanto estiver 
participando do Concurso, e à Prefeitura Municipal de Rio Claro, após a homologação do 
Concurso, sendo de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos decorrentes da não-
atualização desta informação. 
9.14. A Prefeitura Municipal de Rio Claro e o Instituto Brasileiro de Administração Municipal 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. 
9.15. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Concurso Público, competente 
também para julgar, em decisão irrecorrível, quaisquer que sejam os recursos interpostos pelos 
candidatos. 
9.16. São partes integrantes e inseparáveis deste Edital os Anexos I, II, III e IV que o 
acompanham. 
9.17. Não serão fornecidos atestados, declarações, certidões relativos à habilitação, classificação 
ou nota de candidatos valendo para tal fim os resultados divulgados através do Diário Oficial do 
Município e dos sites do IBAM e da Prefeitura. 
9.18. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital de Concurso Público, perante a 
Prefeitura Municipal, o candidato que não o fizer até o segundo dia útil, após a publicação do 
mesmo. 
9.19. O presente Edital estará disponível no Mural Oficial de Atos da Prefeitura Municipal de Rio 
Claro, bem como nos sites do IBAM (www.ibam-concursos.org.br) e da Prefeitura Municipal de Rio 
Claro (www.rioclaro.rj.gov.br) e posteriormente no Diário Oficial do Município. 



9.20. A publicidade de todos os atos relativos ao Concurso Público será feita através dos sites 
(www.ibam-concursos.org.br) e (www.rioclaro.rj.gov.br) e do Mural Oficial de Atos da Prefeitura 
Municipal de Rio Claro. 
9.21. O cronograma de atividades do Concurso Público é o disposto abaixo: 

EETTAAPPAASS  DATA 
PREVISTA 

Publicação do Edital nos sites do IBAM e da Prefeitura, no Mural de Atos 
da Prefeitura de Rio Claro e nos demais meios de Comunicação 
definidos pela Comissão da Prefeitura 

02/09/16 

Período de inscrição pela Internet e através do Posto de Atendimento 12 a 23/09/16 
Avaliação dos candidatos inscritos como deficientes pela Junta Médica Oficial 
do Município, podendo a data ser alterada conforme consta no item 3.6.1 26 a 28/09/16 

Divulgação das inscrições deferidas, após avaliação da Junta Médica 30/09/16 
Aplicação das provas objetivas 13/11/16 
Publicação Oficial dos Gabaritos das provas objetivas nos sites e no Mural da 
Prefeitura e posteriormente nos demais meios de Comunicação definidos pela 
Comissão da Prefeitura 

14/11/16 

Proposição de recursos contra gabaritos das provas objetivas 16 e 17/11/16 
PPuubblliiccaaççããoo  ddooss  pprriimmeeiirrooss  rreessuullttaaddooss  ((nnoottaass  nnaass  pprroovvaass  oobbjjeettiivvaass))  ee  ddaa  
ssíínntteessee  ddooss  rreeccuurrssooss  ccoonnttrraa  ggaabbaarriittooss  nnooss  ssiitteess  30/11/16 

Disponibilização do cartão-resposta para consulta, através do site www.ibam-
concursos.org.br na opção Área do candidato 30/11/16 

Proposição de recursos contra o resultado parcial 01 e 02/12/16 
Envio dos títulos para os aprovados nas provas objetivas dos cargos de 
Nível Superior e Docente I 01 e 02/12/16 

Aplicação das Provas Práticas para os cargos de Agente Auxiliar de 
Serviços Municipais Gerais, Coveiro e Motorista 11/12/16 

Divulgação dos resultados das provas prática e de títulos 14/12/16 
Proposição de recursos contra os resultados das provas práticas e de títulos 15 e 16/12/16 
Respostas aos recursos e publicação da síntese dos recursos contra 
pontuação nas provas práticas e de títulos 21/12/16 

Divulgação do resultado final do Concurso Público 22/12/16 
 
 
 

Rio Claro, 02 de setembro de 2016. 
 
 

Sebastião Inácio Rodrigues 
Prefeito Municipal 
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CARGO DESCRIÇÃO SINTÉTICA 

Nível Superior 

FISIOTERAPEUTA 

Executar tarefas, coordenando, ministrando, supervisionando, reavaliando a terapia física, 
elaborando diagnóstico fisioterapêutico; induzir o processo terapêutico, com emprego de aparelhos, 
avaliando o estado de saúde de acidentados e doentes; realizando testes musculares, funcionais, de 
cinética e de movimentação, reflexos; prova de esforço entre outros que sejam eficazes para 
identificar a capacidade do órgão afetado; orientar o processo terapêutico baseando-se nas técnicas 
fisioterapêuticas indicadas. 

MÉDICO ESF 

Aplicar os conhecimentos de medicina na prevenção e diagnóstico das doenças do corpo humano. 
Suas funções consistem em: efetuar exames médicos, avaliando o estado geral em que o paciente 
se encontra e emitindo diagnóstico com a respectiva prescrição de medicamentos e/ou solicitação de 
exames, visando à promoção da saúde e bem- estar da população; receber e examinar os pacientes 
de sua especialidade, auscultando, apalpando ou utilizando instrumentos especiais, para determinar 
o diagnóstico ou conforme necessidades requisitar exames complementares ou encaminhar o 
paciente para outra especialidade médica; Analisar e interpretar resultados de exames diversos, tais 
como de laboratório, Raios X e outros para informar ou confirmar diagnóstico; prescrever 
medicamentos, indicando a dosagem e respectiva via de administração dos mesmos; Prestar 
orientações aos pacientes sobre meios e atitudes para restabelecer ou conservar a saúde; anotar e 
registra em fichas específicas, o devido registro sobre os pacientes examinados, anotando 
conclusões diagnósticas, evolução da enfermidade e meios de tratamento, para dar a orientação 
terapêutica adequada a cada caso; atender determinações legais, emitindo atestados, conforme a 
necessidade de cada caso; participar de inquéritos sanitários, levantamentos de doenças 
profissionais, lesões traumáticas e estudos epidemiológicos, elaborando e/ou preenchendo 
formulários próprios e estudando os dados estatísticos, para estabelecer medidas destinadas a 
reduzir a morbidade e mortalidade decorrentes de acidentes do trabalho, doenças profissionais e 
doenças de natureza não ocupacionais; participar de programas de vacinação, orientando a seleção 
da população e o tipo e vacina a ser aplicada, para prevenir moléstias transmissíveis; atender 
urgências clínicas, cirúrgicas ou traumatológicas; Emitir atestados e laudos para admissão ou 
nomeação de empregados, concessão de licenças, abono de faltas e outros; colaborar na limpeza e 
organização do local de trabalho; participar de Junta Médica quando solicitado; efetuar outras 
atividades correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato. 

MÉDICO PLANTONISTA 
PEDIATRA 

Auxilio a sala de parto. Executar atividades correspondentes à sua respectiva formação de Nível 
Superior; orientar quando solicitado, o trabalho de outros funcionários; desenvolver atividades de 
programação em sua área de atuação; preparar relatórios e outros documentos relativos ao exercício 
de suas atividades; realizar consultas e atendimentos médicos; tratar pacientes e clientes; 
implementar ações de prevenção de doenças e promoção da saúde tanto individuais quanto 
coletivas; coordenar programas e serviços em saúde; efetuar perícias, auditorias e sindicâncias 
médicas; elaborar documentos e difundir conhecimentos da área médica. Participa de Junta Médica 
quando convocado. Outras atividades definidas em regulamento do Conselho de Classe. 

PSICÓLOGO 

Atuar em ambulatórios, núcleos de atenção psicossocial, atendendo à população de forma a dividir 
internações psiquiátricas, realizando diagnóstico psicológico, através de entrevistas, observações e 
testes com vistas ao tratamento de problemas de ordem emocional e mental, emitindo pareceres e 
laudos, competindo-lhe, ainda, participar da elaboração de programas de pesquisa sobre a saúde 
mental da população, bem como, sobre a adequação das estratégias diagnósticos e terapêuticas, 
realizando atendimento psicoterapêutico individual ou em grupo a crianças, adolescentes, adultos, 
gestantes, dependentes químicos, ou em sofrimento psíquico. 

Nível Médio, Curso Técnico de Nível Médio e Formação Docente de Nível Médio 

AGENTE DE COMBATE 
ÀS ENDEMIAS 

Executar o plano de combate aos vetores: Dengue, leishmaniose; chagas esquistossomose, entre 
outros; Palestras, dedetização, limpeza e exames; Realizar pesquisa de triatomíneos em domicílios 
em áreas endêmicas; Realizar identificações e eliminações de focos e/ou criadouros de Aedes 
Aegypti e Aedes Albopictus em imóveis; Implantar a vigilância entomológica em municípios não 
infestados pelo Aedes Aegypti; Realizar levantamento, investigação e/ou monitoramento de 
flebotomíneos no Município, conforme classificação epidemiológica para leishmaniose visceral; 
Prover sorologia de material coletado em carnívoros e roedores para detecção de circulação de 
peste em áreas focais; Realizar borrifação em domicílios para controle de triatomíneos em área 
endêmica; Realizar tratamento de imóveis com focos de mosquito, visando o controle da dengue; 
Realizar exames coproscópicos para controle de esquistossomose e outras helmintoses em áreas 
endêmicas; Palestrar em escolas e outros seguimentos; dedetizar ralos de ruas e/ou residências 
eliminando focos de mosquitos e outros insetos; executar demais atividades de vigilância, prevenção 
e controle de doenças e promoção de saúde, desenvolvidas em conformidades com as diretrizes do 
SUS. 
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CARGO DESCRIÇÃO SINTÉTICA 

Nível Médio, Curso Técnico de Nível Médio e Formação Docente de Nível Médio 

AUXILIAR EM SAÚDE 
BUCAL 

Preparar o paciente para o atendimento; auxiliar no atendimento ao paciente; orientar o paciente 
sobre higiene bucal; instrumentar o cirurgião-dentista junto à cadeira operatória; promover isolamento 
do campo operatório; manipular materiais de uso odontológico; Selecionar moldeiras; confeccionar 
modelos em gesso; revelar e montar radiografias intra-orais; aplicar métodos preventivos para 
controle da cárie dental; proceder à conservação e à manutenção do equipamento odontológico, bem 
como as demais atividades regulamentadas pelo Conselho de Classe. 

DOCENTE I 

Exercer atividades educacionais, especificamente, da Educação Infantil ao 5º Ano de Escolaridade, 
ou seja, o 1º segmento do Ensino Fundamental, Educação Especial (alunos incluídos no ensino 
regular), ou de Jovens e Adultos; podendo atuar no Atendimento Educacional Especializado junto às 
salas multifuncionais/recursos de forma colaborativa com o docente de classe regular, desde que 
tenha curso de especialização, a nível de pós-graduação, no AEE. 

MONITOR EM 
INFORMÁTICA 

Acompanhar, orientar e supervisionar as atividades no laboratório de informática usado pelos alunos 
e professores, auxiliar usuários com pouca experiência na utilização de equipamentos de informática 
geral; auxiliar e fiscalizar o acesso a internet e outros sistemas; cumprir horários determinados pela 
direção da escola; comunicar falhas ou avarias nas máquinas através de relatórios; conhecer e 
cumprir o projeto pedagógico e o regimento da unidade escolar, bem como desenvolver outras 
atividades correlatas determinadas pelo superior. 

TÉCNICO DE 
RADIOLOGIA 

Executar exames radiológicos, sob supervisão de médico especialista, através da operação de 
equipamentos de Raios X. 

Nível Fundamental Completo 

AUXILIAR DE CRECHE 

Compreende as funções e atividades inerentes às atividades da creche, manter o suprimento 
necessário à realização das atividades, zelar pela higiene e limpeza do ambiente e dependências 
sob sua guarda, observar as condições de funcionamento dos equipamentos, instrumentos e bens 
patrimoniais, solicitando os reparos necessários, para evitar riscos e prejuízos, utilizar com 
racionalidade e economicidade e conservar os equipamentos, materiais de consumo e pedagógicos 
pertinentes ao trabalho, observar regras de segurança no atendimento às crianças e na utilização de 
materiais, equipamentos e instrumentos durante o desenvolvimento das rotinas diárias, acompanhar 
e participar sistematicamente dos cuidados essenciais referentes à alimentação, higiene pessoal, 
educação, cultura, recreação e lazer das crianças. 

RECEPCIONISTA 
Atender ao público, bem como, prestar informações de pacientes, visitantes de hospital e posto de 
saúde, contribuintes, receber correspondências, atender telefonemas, controlar entrada e saída do 
público nas dependências dos órgãos públicos. 

Nível Fundamental Incompleto 

AGENTE AUXILIAR DE 
SERVIÇOS MUNICIPAIS 
GERAIS 

Compreendem serviços referentes à limpeza, higiene, guarda, manutenção, serviços em geral, 
serviços externos, capina, roçada, limpeza de rios, varrição de ruas, coletas de lixo, conservação das 
estradas vicinais municipais e vigilância do patrimônio público, sedes administrativas, escolares, 
cemitérios públicos municipais e quaisquer determinações dos seus superiores  relacionadas a 
serviços municipais definidos pela necessidade. 

COVEIRO 

Executar aberturas de sepulturas dentro das normas de higiene e saúde pública; proceder à 
inumação de cadáveres; providenciar a exumação de cadáveres, quando necessário, em 
atendimento a mandado judicial ou ação policial em articulação com a policial técnica; executar 
trabalhos de vigia, conservação e limpeza de cemitérios e necrotérios; atender as normas de higiene 
e segurança do trabalho; executar tarefas afins dentro da escala de trabalho. 

MOTORISTA Dirigir veículos automotores de transporte de passageiros e cargas, bem como, conservá-los em 
perfeitas condições de aparência e funcionamento. 
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Escolaridade: Nível Superior 
 

Cargo Disciplina Número de 
Questões 

Valor de cada 
Questão 

Máximo de Pontos 
em cada Disciplina 

Mínimo de Pontos 
em cada Disciplina 

Fisioterapeuta, Médico ESF, Médico 
Plantonista - Pediatra, Psicólogo. 

Conhecimentos Técnico-profissionais 20 10 200 100 

Legislação do SUS 10 05 50 25 

Português 10 05 50 25 

 
 
Escolaridade: Nível Médio, Curso Técnico de Nível Médio e Formação Docente de Nível Médio 
 

Cargo Disciplina Número de 
Questões 

Valor de cada 
Questão 

Máximo de Pontos 
em cada Disciplina 

Mínimo de Pontos 
em cada Disciplina 

Docente I. 

Conhecimentos Técnico-profissionais 16 10 160 80 

Aspectos Legais da Política Educacional 10 05 50 25 

Português 10 05 50 25 

 
 

Cargo Disciplina Número de 
Questões 

Valor de cada 
Questão 

Máximo de Pontos 
em cada Disciplina 

Mínimo de Pontos 
em cada Disciplina 

Monitor em Informática. 

Conhecimentos Técnico-profissionais 15 10 150 60 

Noções de Informática 10 05 50 20 

Português 10 05 50 20 
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Escolaridade: Nível Médio, Curso Técnico de Nível Médio e Formação Docente de Nível Médio 
 

Cargo Disciplina Número de 
Questões 

Valor de cada 
Questão 

Máximo de Pontos 
em cada Disciplina 

Mínimo de Pontos 
em cada Disciplina 

Agente de Combate às Endemias, Auxiliar em 
Saúde Bucal, Técnico de Radiologia. 

Conhecimentos Técnico-profissionais 15 10 150 60 

Legislação do SUS 10 05 50 20 

Português 10 05 50 20 

 
 
Escolaridade: Nível Fundamental Completo 
 

Cargo Disciplina Número de 
Questões 

Valor de cada 
Questão 

Máximo de Pontos 
em cada Disciplina 

Mínimo de Pontos 
em cada Disciplina 

Auxiliar de Creche, Recepcionista. 

Conhecimentos Técnico-profissionais 10 10 100 40 

Matemática 10 05 50 20 

Português 10 05 50 20 

 
 
Escolaridade: Nível Fundamental Incompleto 
 

Cargo Disciplina Número de 
Questões 

Valor de cada 
Questão 

Máximo de Pontos 
em cada Disciplina 

Mínimo de Pontos 
em cada Disciplina 

Agente Auxiliar de Serviços Municipais Gerais, 
Coveiro, Motorista. 

Conhecimentos Técnico-profissionais 10 10 100 40 

Matemática 10 05 50 20 

Português 10 05 50 20 
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 NÍVEL SUPERIOR 
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS E SUGESTÕES 
BIBLIOGRÁFICAS PARA AS PROVAS OBJETIVAS 
 
Português para todos os cargos de Nível Superior. 
1. Organização textual: interpretação dos sentidos construídos 
nos textos verbais e não verbais; características de textos 
descritivos, narrativos e dissertativos; argumentação; discursos 
direto e indireto; intertextualidade; elaboração de parágrafos; 
elementos de coesão e coerência. 2. Aspectos semânticos e 
estilísticos: sentido e emprego dos vocábulos; tempos, modos e 
aspectos do verbo; uso dos pronomes; metáfora, metonímia, 
antítese, eufemismo, ironia. 3. Aspectos morfológicos: 
reconhecimento, emprego e sentido das classes gramaticais em 
textos; processos de formação de palavras; mecanismos de 
flexão dos nomes e dos verbos. 4. Processos de constituição 
dos enunciados: coordenação, subordinação; concordâncias 
verbal e nominal; regências verbal e nominal; colocação e 
ordem de palavras na frase. 5. Sistema gráfico: ortografia; 
regras de acentuação; uso dos sinais de pontuação. 
 
SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS 
ABREU, Antônio Suárez. Curso de redação. São Paulo: Ática. 
AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da língua 

portuguesa. São Paulo: Publifolha. 
CAMARA JR., Joaquim Mattoso. Manual de expressão oral e 

escrita. Petrópolis: Vozes. 
CUNHA, Celso; CINTRA, Luís Felipe Lindley. Nova gramática 

do português contemporâneo. Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira. 

FIORIN, José Luiz; SAVIOLI, Francisco Platão. Para entender o 
texto: leitura e redação. São Paulo: Ática. 

 
Legislação do SUS para os cargos de Fisioterapeuta, 
Médico ESF, Médico Plantonista – Pediatra e  Psicólogo. 
I. Sistema Único de Saúde – SUS: Princípios, diretrizes e 
regulamentação. Diretrizes do Pacto pela Saúde em 2006 - 
Consolidação do Sistema Único de Saúde, publicado na 
Portaria/GM nº 399, de 22 de fevereiro de 2006; Diretrizes para 
a gestão do SUS: Descentralização; Regionalização; 
Financiamento; Regulação; Participação e Controle Social; 
Responsabilidade sanitária das instâncias gestoras do SUS; 
Planejamento e Programação; Regulação, Controle, Avaliação 
e Auditoria; Participação e Controle Social; Níveis de atenção à 
saúde; Promoção, Proteção e Recuperação da Saúde; 
Vigilância em Saúde. Políticas de Saúde e Modelos de Atenção 
em Saúde. II. Legislação Básica do SUS. III. Redes de Atenção 
à Saúde. IV. Atenção Primária à Saúde – história, conceitos, 
princípios e organização. V. Política Nacional de Atenção 
Básica. 1. Fundamentos 2. Das responsabilidades. 3. Do 
processo de trabalho das equipes de atenção básica. 4. Das 
especificidades da Estratégia da Saúde da Família. 5. Do 
processo de trabalho das Equipes da Saúde da Família. 6. 
Vigilância em saúde. VI. Atenção à Saúde da Família – 
Estratégia de Saúde da Família. VII. Epidemiologia Básica. 
 
SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS 
BRASIL, Ministério da Saúde. Política Nacional de Atenção 

Básica. Brasília, DF. 2012. 
Disponível em: 

189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/geral/pnab.pdf 
Brasil. Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Legislação 

Estruturante do SUS / Conselho Nacional de Secretários 
de Saúde – Brasília: CONASS, 2011. 

Disponível em: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/para_entender_
gestao_sus_v13.pdf 

MENDES, Eugênio Vilaça. As redes de atenção à saúde. 2. ed. 
Brasília: Organização Pan-Americana da Saúde, 2011.  

Disponível em: http://apsredes.org/site2012/wp-
content/uploads/2012/03/Redes-de-Atencao-mendes2.pdf 

Lei 8080/90. Dispõe sobre as condições para promoção, 
proteção e recuperação da saúde, a organização e o 

funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras 
providências.  

Disponível em: 
htpp://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/LEI8080.pdf 

Lei 8142/90. Dispõe sobre a participação da comunidade na 
gestão do Sistema Único de Saúde – SUS e sobre as 
transferências intergovernamentais de recursos financeiros 
na área da saúde e outras providências.  

Disponível: em 
htpp://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/Lei8142.pdf 

STARFIELD, Bárbara. Atenção Primária: equilíbrio entre 
necessidades de saúde, serviços e tecnologia. Brasília: 
UNESCO, Ministério da Saúde, 2002 (Capítulos: 1 a 4) 

Disponível em: 
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001308/130805por
.pdf 

GIOVANELLA, Ligia; ESCOREL, Lenaura de Vasconcelos 
Costa Lobato et al (org). Políticas e Sistemas de Saúde no 
Brasil. Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 2008.  

Disponível em: http://www.abem-
educmed.org.br/pdf/politicas_sistema.pdf 

BONITA, R.; BEAGLEHOLE, R.; KJELLSTRÖM. Epidemiologia 
básica. Tradução de Juraci A. César. 2.ed. São Paulo: 
Santos, 2010. Cap. 01 e 02, p.1-38.  

Disponível em: 
http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9788572888394
_por.pdf 

MENDES, Eugênio Vilaça. O cuidado das condições crônicas 
na atenção primária à saúde: o imperativo da consolidação 
da Estratégia da Saúde da Família. Brasília: Organização 
Pan-Americana da Saúde, 2012. Capítulos 1 a 4.  

Disponível em: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cuidado_condic
oes_atencao_primaria_saude.pdf 

Brasil. Conselho Nacional de Secretários de Saúde. SUS 20 
anos / Conselho Nacional de Secretários de Saúde – 
Brasília: CONASS, 2009. 

Disponível: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/sus_20_anos_c
onass_2009.pdf 

Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011. Regulamenta a Lei 
nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a 
organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o 
planejamento de saúde, a assistência à saúde e a 
articulação interfederativa e dá outras providências. 
Brasília, MS, 2011. 

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-
2014/2011/decreto/D7508.htm 

BRASIL, Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em 
Saúde. Diretrizes Nacionais de Vigilância em Saúde. 
Brasília, DF. 2010. 

Disponível em: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/pacto_saude_v
olume13.pdf 

BRASIL. Ministério da Saúde. Política nacional de práticas 
integrativas e complementares no SUS - PNPIC-SUS: 
atitude de ampliação de acesso. Brasília: Ministério da 
Saúde, 2006. (Série B. Textos Básicos de Saúde) 

Disponível em: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/pacto_saude_v
olume13.pdf 

 
FISIOTERAPEUTA 
1. Anatomia Muscular e Óssea. 2. Fisioterapia Aplicada às 
Disfunções: Cardiovasculares; Pneumológicas; Reumatológicas; 
Ortopédicas e Traumatológicas; Neurológicas; Pediátricas.            
3. Fisioterapia no Pré e Pós-Operatório de Cirurgias Torácicas, 
Neurológicas e Ortopédicas. 4. Fisioterapia em Terapia 
Intensiva. 5. Fisioterapia Geral: Eletroterapia; Termoterapia; 
Cinesioterapia. 6. Testes ortopédicos. 
 
SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS 
CIPRIANO, J. Manual Fotográfico de Testes Ortopédicos e 

Neurológicos. 4ª edição. São Paulo: Manole, 2005, 500p. 
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EKMAN, L. Neurociência - Fundamentos para a Reabilitação. 2ª 
edição. São Paulo: Elservier, 2004, 530p. 

FLEHMING, I. Texto e Atlas do Desenvolvimento Normal e 
Seus Desvios no Lactente. São Paulo: Atheneu, 2005, 

316p.  
HEBERT, S.; XAVIER, R. Ortopedia e Traumatologia - 

Princípios e Prática. 4ª edição. São Paulo: Artmed, 2008, 
1620p. 
KISNER, C.; COLBY, L.A. Exercícios terapêuticos: fundamentos 

e técnicas. 5ª edição. São Paulo: Manole, 2009, 1000p. 
LOW, J.; REED, A. Eletroterapia Explicada: Princípios e Prática. 

3ª edição. São Paulo: Manole, 2001, 484p. 
SCANLAN, C.L. WILKINS, R.L.; STOLER, J.K. Fundamentos da 

Terapia Respiratória de Egan. 7ª edição. São Paulo: 
Manole, 2000, 1284p. 
SOBOTTA, J. Sobotta- Atlas de Anatomia Humana. 22ª edição. 

Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. 
UNPHRED, D. A. Reabilitação Neurológica. 5ª edição, São 

Paulo: Elsevier, 2009, 1168p. 
REGENGA, MARISA DE MORAES. Fisioterapia em 

Cardiologia-Da Unidade de Terapia Intensiva à 
Reabilitação. 2a edição. Roca, 2012, 417p. 

 
MÉDICO ESF 
I. Atenção Primária à Saúde – história, conceitos, princípios e 
organização. II. Política Nacional de Atenção Básica.                            
1. Fundamentos 2. Das responsabilidades. 3. Do processo de 
trabalho das equipes de atenção básica. 4. Das especificidades 
da Estratégia da Saúde da Família. 5. Do processo de trabalho 
das Equipes da Saúde da Família. III. Saúde da Família: 
Produção Social da Saúde. IV. Sistema Único de Saúde – SUS: 
Princípios, diretrizes e regulamentação. Diretrizes do Pacto pela 
Saúde em 2006 - Consolidação do Sistema Único de Saúde, 
publicado na Portaria/GM nº 399, de 22 de fevereiro de 2006; 
Diretrizes para a gestão do SUS: Descentralização; 
Regionalização; Financiamento; Regulação; Participação e 
Controle Social; Responsabilidade sanitária das instâncias 
gestoras do SUS; Planejamento e Programação; Regulação, 
Controle, Avaliação e Auditoria; Participação e Controle Social; 
Níveis de atenção à saúde; Promoção, Proteção e Recuperação 
da Saúde; Vigilância em Saúde. Políticas de Saúde e Modelos 
de Atenção em Saúde. V. Epidemiologia no trabalho em 
Medicina de Família. VI. O Trabalho Interdisciplinar em Equipe 
na Estratégia de Saúde da Família. VII. Diagnóstico e 
tratamento das doenças mais prevalentes no atendimento da 
Atenção Básica: atenção à saúde da criança, da mulher, do 
homem e do idoso. VIII. Rastreamento e detecção precoce de 
doenças. IX. Ciclo vital e dinâmica familiar. X. Cuidado 
domiciliar. 
 
SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS 
DUNCAN, Bruce B. et al. Medicina Ambulatorial: Condutas 

Clínicas em Atenção Primária. 4ed. Porto Alegre: Artes 
Médicas, 2013. 

STARFIELD, Bárbara. Atenção Primária: equilíbrio entre 
necessidades de saúde, serviços e tecnologia. Brasília: 
UNESCO, Ministério da Saúde, 2002 

http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001308/130805por.pdf 
BRASIL, Ministério da Saúde. Política Nacional de Atenção 

Básica. Brasília, DF. 2012. 
Disponível em: 

189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/geral/pnab.pdf 
MENDES, Eugênio Vilaça. As redes de atenção à saúde. 2. ed. 

Brasília: Organização Pan-Americana da Saúde, 2011.  
Disponível em: http://apsredes.org/site2012/wp-

content/uploads/2012/03/Redes-de-Atencao-mendes2.pdf 
GIOVANELLA, Ligia; ESCOREL, Lenaura de Vasconcelos 

Costa Lobato et al (org). Políticas e Sistemas de Saúde no 
Brasil. Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 2008.  

Disponível em: http://www.abem-
educmed.org.br/pdf/politicas_sistema.pdf 

BONITA, R.; BEAGLEHOLE, R.; KJELLSTRÖM. Epidemiologia 
básica. Tradução de Juraci A. César. 2.ed. São Paulo: 
Santos, 2010. Cap. 01 e 02, p.1-38.  

Disponível em: 
http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9788572888394
_por.pdf 

MENDES, Eugênio Vilaça. O cuidado das condições crônicas 
na atenção primária à saúde: o imperativo da consolidação 
da Estratégia da Saúde da Família. Brasília: Organização 
Pan-Americana da Saúde, 2012. Capítulos 1 a 4.  

Disponível em: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cuidado_condic
oes_atencao_primaria_saude.pdf 

Cadernos da Atenção Básica – Cadernos de Atenção 
Domiciliar. Cadernos da Atenção Básica nº1. Ministério da 
Saúde. Brasília. 2012. Disponível em: 
http://dab.saude.gov.br/portaldab/biblioteca.php 

Cadernos da Atenção Básica – Controle dos Cânceres do Colo 
Uterino e da Mama. Cadernos da Atenção Básica nº13. 2. 
Ed. Ministério da Saúde. Brasília. 2013. Disponível em: 
http://dab.saude.gov.br/portaldab/biblioteca.php 

Cadernos da Atenção Básica – Acolhimento à Demanda 
Espontânea. Cadernos da Atenção Básica nº28. Vol: I e II. 
Ministério da Saúde. Brasília. 2013. Disponível em: 
http://dab.saude.gov.br/portaldab/biblioteca.php 

Cadernos da Atenção Básica – Rastreamento. Cadernos da 
Atenção Básica nº29. Ministério da Saúde. Brasília. 2013. 
Disponível em: 
http://dab.saude.gov.br/portaldab/biblioteca.php 

Cadernos da Atenção Básica – Atenção ao Pré-Natal de Baixo 
Risco. Cadernos da Atenção Básica nº32. Ministério da 
Saúde. Brasília. 2013. Disponível em: 
http://dab.saude.gov.br/portaldab/biblioteca.php 

Cadernos da Atenção Básica – Saúde Mental. Cadernos da 
Atenção Básica nº34. Ministério da Saúde. Brasília. 2013. 
Disponível em: 
http://dab.saude.gov.br/portaldab/biblioteca.php 

Cadernos da Atenção Básica – Estratégias para o Cuidado da 
Pessoa com Doença Crônica. Cadernos da Atenção 
Básica nº35. Ministério da Saúde. Brasília. 2013. 
Disponível em: 
http://dab.saude.gov.br/portaldab/biblioteca.php 

Cadernos da Atenção Básica – Diabetes Mellitus. Cadernos da 
Atenção Básica nº36. Ministério da Saúde. Brasília. 2013. 
Disponível em: 
http://dab.saude.gov.br/portaldab/biblioteca.php 

Cadernos da Atenção Básica – Hipertensão Arterial Sistêmica. 
Cadernos da Atenção Básica nº37. Ministério da Saúde. 
Brasília. 2013. Disponível em: 
http://dab.saude.gov.br/portaldab/biblioteca.php 

 
MÉDICO PLANTONISTA -  PEDIATRA 
1. Aleitamento materno. 2. Imunizações preventivas. 3. TRO 
(Terapia da reidratação oral). 4. Infecções respiratórias agudas. 
5. Imunodeficiências. 6. Cardiopatias congênitas.                            
7. Intoxicações agudas. 8. Queimadura. 9. Hiperplasia adrenal 
congênita. 10. Síndrome de down. 11. Diarréia aguda e crônica. 
12. Abdome agudo em pediatria. 13. Refluxo gastroesofágico. 
14. Anemias carenciais. 15. Doenças exantemáticas.                    
16. Doenças comuns da infância. 17. Meningoencefalites.              
18. Monucleose. 19. Estafilococcias e estreptococcias.                 
20. Infecções congênitas. 21. Coxc sakioses. 22. Parasitoses 
intestinais. 23. Assistência ao RN na sala de parto. 24. RN a 
termo, prematuro, pós termo. 25. Desvitaminoses. 26. Infecções 
do trato respiratório. 27. Febre reunática. 28. Doença de 
Kawasaki. 
 
SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS 
Black Book Clinica Médica 2ª. ed. 2014. 
Harrison Medicina Interna - 17ª ed. 2009. 
http://www.diabetes.org.br/sbdonline/images/docs/DIRETRIZES 
-SBD-2015-2016.pdf 
BEVILACQUA, C. C.; MORAES  SYLVIA  R. S.; FERNANDES, 

MARCIA F.; COSTA, ANA LUCIA M. e RODRIGUES 
MARTA CRISTINE F. Emergências Pediátricas, Instituto 
de Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira – Editora 
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Atheneu: São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, 
BRASIL, 2000. 

KLIEGMAN, ROBERT  M.; BEHRMAN, RICHARD  E.; 
JENSON, HALL  B. e  STANTON, BONITA   F.  Nelson 
Textbook of Pediatric. 18th Edition, W. B. Saunders 
Company: Philadelphia, USA, 2007. 

SCHETTINO, CARLOS EDUARDO. Bases da Pediatria. Editora 
Rubio: Rio de Janeiro, Brasil, 2013.  

 
PSICÓLOGO 
1. Psicologia do Desenvolvimento. 2. Atenção Psicossocial.                
3. Saúde Mental: bases conceituais e políticas públicas.                 
4. Psicoterapia: conceitos e modelos 5. Avaliação Psicológica. 
6. Psicopatologia. 7. Síndromes.  8. Elaboração de Documentos 
na prática do Psicólogo. 9. Ética Profissional. 
 
SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS 
ASSUMPÇÃO Jr., Francisco B. Psicopatologia Evolutiva / 

Francisco B. Assumpção Jr. Porto Alegre: Artmed, 2008. 
BRASIL, Ministério da Saúde. Caminhos para uma política de 

saúde mental infanto-juvenil. Brasília: Ministério da Saúde, 
2005. Disponível em: 

http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/caminhos_infantoju
v.pdf 

Código de Ética Profissional do Psicólogo. Disponível em: 
http://www.crprj.org.br/legislacao/documentos/codigo_etica
.pdf 

Conselho Federal de Psicologia. Ano da Avaliação Psicológica 
– Textos geradores - Brasília: Conselho Federal de 
Psicologia, 2011. 156p. Disponível em: 
http://www.pol.org.br/pol/cms/pol/publicacoes/publicacoes
Documentos/anodaavaliacaopsicologica_prop8.pdf 

DALGALARRONDO, P. Psicopatologia e semiologia dos 
transtornos mentais. Porto Alegre: Artmed, 2008. Paginas: 
61-87; 294-394; 

FREUD, S. (1905). Três Ensaios sobre as teorias da 
sexualidade. Edição Standard Brasileira das Obras 
Psicológicas completas de Sigmund Freud,  vol. VII. Rio de 
Janeiro: Imago, 1996. 

_________ (1912) A dinâmica da transferência. Edição 
Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas de 
Sigmund Freud, vol. XII. Rio de Janeiro: Imago, 1996. 

_________ (1913) Sobre o início do tratamento. Edição 
Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas de 
Sigmund Freud, vol. XII. Rio de Janeiro: Imago, 1996. 

_________. (1924) A perda da realidade na neurose e na 
psicose. Edição Standard Brasileira das Obras 
Psicológicas Completas de Sigmund Freud, vol. XIX. Rio 
de Janeiro: Imago, 1996. 

MANNONI, M. A primeira entrevista em psicanálise. 27. ed. Rio 
de Janeiro: Campus, 2004.  

PANDE, M.N.R., AMARANTE, P.D.C. Desafios para os Centros 
de Atenção psicossocial como serviços substitutivos: a 
nova cronicidade em questão. Ciência e Saúde 
Coletiva,v.16, n. 4, 2011, 2067-2076. Disponível em:    
http://www.scielosp.org/pdf/csc/v16n4/v16n4a06.pdf 

Resolução CFP nº 007/2003 – Manual de elaboração de 
documentos escritos produzidos pelo psicólogo, 
decorrentes da avaliação psicológica. Disponível em: 
http://www.pol.org.br/pol/export/sites/default/pol/legislacao/l
egislacaoDocumentos/resolucao2003_7.pdf 

Resolução CFP nº 005/2012 – Altera a Resolução CFP n.º 
002/2003, que define e regulamenta o uso, a elaboração e 
a comercialização de testes psicológicos. Disponível em:  

http://site.cfp.org.br/wp-
content/uploads/2012/03/Resolucao_CFP_005_12_1.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 

 NÍVEL MÉDIO/ CURSO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO 
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS E SUGESTÕES 
BIBLIOGRÁFICAS PARA AS PROVAS OBJETIVAS 
 
Português para todos os cargos de Nível Médio. 
1. Organização textual: interpretação dos sentidos construídos 
nos textos verbais e não verbais; características de textos 
descritivos, narrativos e dissertativos; argumentação; discursos 
direto e indireto; intertextualidade; elementos de coesão e 
coerência. 2. Aspectos semânticos e estilísticos: sentido e 
emprego dos vocábulos; tempos e modos do verbo; uso dos 
pronomes; metáfora, antítese, ironia. 3. Aspectos morfológicos: 
reconhecimento, emprego e sentido das classes gramaticais em 
textos; mecanismos de flexão dos nomes e dos verbos.                  
4. Processos de constituição dos enunciados: coordenação, 
subordinação; concordâncias verbal e nominal. 5. Sistema 
gráfico: ortografia; regras de acentuação; uso dos sinais de 
pontuação. 
 
SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS 
CIPRO NETO, Pasquale e INFANTE, Ulisses. Gramática da 

língua portuguesa. São Paulo: Scipione. 
CUNHA, Celso e CINTRA; Luís Felipe Lindley. Nova gramática 

do português contemporâneo. Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira. 

FIORIN, José Luiz; SAVIOLI, Francisco Platão. Para entender o 
texto: leitura e redação. São Paulo: Ática. 

VIANA, Antonio Carlos. Guia de redação: escreva melhor. São 
Paulo: Scipione. 

 
Aspectos Legais da Política Educacional para o cargo de  
Docente I. 
1. Filosofia e educação. 2. Educação e sociedade.                          
3. Tendências pedagógicas na prática escolar. 4. Postura 
política. 5. Escola como instância mediadora da pedagogia.          
6. Filosofia do cotidiano escolar.  7. Sujeito da práxis 
pedagógica: Educador e educando. 8. Elucidações conceituais 
e procedimentos metodológicos. 9. Didática: elemento 
articulador entre pedagogia e prática docente. 10.  Escola nova. 
11.  A lei de Diretrizes e Bases da Educação. 12. Parâmetros 
Curriculares Nacionais. 13. Ideologia x Educação. 14.  ECA, 
Estatuto da Criança e do Adolescente. 15. Educação Especial. 
16. Inclusão Escolar. 
 
SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS 
ARANHA, Maria Lúcia Arruda. Filosofia da educação. 2ª ed. 

São Paulo: Moderna, 2002. 
ARRUDA, Maria Lucia Aranha. - História da Educação e da 

Pedagogia Geral e Brasil. - 3ª edição – Editora Moderna. 
SP. 2006. 384 páginas. 

BRASIL. Parâmetros Curriculares Nacionais. Brasília, 1996. 
_______. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 
CHIRALDELLI, Paulo. “O que é filosofia da educação”. 3ª ed. 

Rio de Janeiro: DP e A Editora, 2002. 
DEMO, Pedro – A nova LDB – Ranços e Avanços – São Paulo 

– Editora Papirus – 17ª edição – 2004 – 111 páginas. 
ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente. 
HAIDT, Regina Célia Cazaux Haidt. Curso de Didática Geral. 7ª 

edição. São Paulo: Editora Ática, 2001. 327 páginas. 
LUCKESI, Cipriano. Avaliação da aprendizagem escolar. 12ª 

ed. São Paulo: Cortez, 2002. 180 páginas. 
________, Cipriano. Filosofia da educação. São Paulo: Cortez, 

1994. 183 páginas. 
LUZURIAGA, Lorenzo. História da educação e da pedagogia. 

12ª ed. São Paulo. Editora Nacional, 1980. 292 páginas. 
MATUI, Jiron. Construtivismo – teoria construtiva sócio-histórica 

aplicada do ensino. São Paulo: Editora Moderna. 1998. 
247 páginas. 

MAZZOTTA, Marcos J. S. - Educação especial no Brasil: 
história e políticas públicas – 6ª edição – São Paulo – 
Cortez, 2011. 

PASSOS, Arlei Ferreira. Educação Especial. Práticas de 
aprendizagem,convivência e inclusão. Centauro Editora. 1ª 
edição.136 p. São Paulo, 2009. 
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SAVIANE, Dermeval. Escola e democracia. 34ª ed. Campinas: 
Editora Autores Associados, 2001. 91 páginas. 

SILVA, Aline Maira da – Educação especial e inclusão escolar-
história e fundamentos – Curitiba – Ibpex 2010 – Série 
Inclusão Escolar. 

WERNECK, Vera Rudge. A ideologia na Educação. Petrópolis, 
1982. 131 páginas. 

 
Noções de Informática para o cargo de Monitor em 
Informática. 
1. Microinformática. Conceitos. Características. Modalidades de 
processamento Online, Offline, batch, real time, time 
sharing.Operação de microcomputadores. Hardware: conceitos, 
identificação dos componentes e funções, siglas, tipos, 
características, conexões PS/2, USB e RJ45, equipamentos, 
mídias. Memória. Equipamentos e dispositivos de 
armazenamento, de entrada e de saída de dados. Software: 
conceitos, software básico e aplicativo, sistemas operacionais. 
Ambientes Windows XP/7/8/10 BR e UBUNTU Linux: conceitos, 
características, Área de Trabalho, significado e uso das teclas, 
ícones, atalhos de teclado, gerenciador de pastas e arquivos, 
interface gráfica, formatos de arquivos, utilização de recursos. 
2. MSOffice 2010/2013 BR (Word, Excel, Powerpoint) X 
LibreOffice versão 5.1.0.3 (Writer, Calc, Impress) - conceitos, 
características, ícones, atalhos de teclado, uso do software e 
emprego dos recursos.3. Internet e Web. Conceitos, 
características, sites de pesquisa, browsers Internet Explorer 11 
BR, Firefox Mozilla v44.0.2, Google Chrome. Correio 
Eletrônico.WebMail. Mozilla Thunderbird, MSOffice Outlook 
2010/2013 BR. Redes Sociais: Facebook, Linkedin, Twitter, 
Orkut, MySpace, Badoo. 4. Segurança. Conceitos, 
características, proteção de equipamentos, de sistemas, em 
redes e na internet. Vírus. Backup. 
 
SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS: 
ABDALLA, Samuel Liló & GUESSE, André. Informática para 

Concursos, Ed. Saraiva, 2013.  
COSTA, Renato da. Informática para Concursos, Ed. Impetus, 

2015.  
MANZANO, José Augusto N. G. Guia Prático de Informática, 

Érica, 2011.  
Manuais técnicos e help/ajuda de hardware e software. 
VELLOSO, F. C. Informática – Conceitos Básicos, Campus, 

2011. 
 
Legislação do SUS para os cargos de Agente de Combate 
às Endemias; Auxiliar em Saúde Bucal; Técnico de 
Radiologia. 
I. Sistema Único de Saúde – SUS: Princípios, diretrizes e 
regulamentação. Diretrizes do Pacto pela Saúde em 2006 - 
Consolidação do Sistema Único de Saúde, publicado na 
Portaria/GM nº 399, de 22 de fevereiro de 2006; Diretrizes para 
a gestão do SUS: Descentralização; Regionalização; 
Financiamento; Regulação; Participação e Controle Social; 
Responsabilidade sanitária das instâncias gestoras do SUS; 
Planejamento e Programação; Regulação, Controle, Avaliação 
e Auditoria; Participação e Controle Social; Níveis de atenção à 
saúde; Promoção, Proteção e Recuperação da Saúde; 
Vigilância em Saúde. Políticas de Saúde e Modelos de Atenção 
em Saúde. II. Legislação Básica do SUS. III. Atenção Primária à 
Saúde – história, conceitos, princípios e organização. IV. 
Política Nacional de Atenção Básica.1. Fundamentos 2. Das 
responsabilidades. 3. Do processo de trabalho das equipes de 
atenção básica. 4. Das especificidades da Estratégia da Saúde 
da Família. 5. Do processo de trabalho das Equipes da Saúde 
da Família. 6. Vigilância em saúde. V. Atenção à Saúde da 
Família – Estratégia de Saúde da Família. 
 
SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS 
BRASIL, Ministério da Saúde. Política Nacional de Atenção 

Básica. Brasília, DF. 2012. 
Disponível em: 

189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/geral/pnab.pdf 

Brasil. Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Legislação 
Estruturante do SUS / Conselho Nacional de Secretários 
de Saúde – Brasília: CONASS, 2011. 

Disponível em: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/para_entender_
gestao_sus_v13.pdf 

MENDES, Eugênio Vilaça. As redes de atenção à saúde. 2. ed. 
Brasília: Organização Pan-Americana da Saúde, 2011.  

Disponível em: http://apsredes.org/site2012/wp-
content/uploads/2012/03/Redes-de-Atencao-mendes2.pdf 
(Capítulo 2) 

Lei 8080/90. Dispõe sobre as condições para promoção, 
proteção e recuperação da saúde, a organização e o 
funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras 
providências.  

Disponível em: 
htpp://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/LEI8080.pdf 

Lei 8142/90. Dispõe sobre a participação da comunidade na 
gestão do Sistema Único de Saúde – SUS e sobre as 
transferências intergovernamentais de recursos financeiros 
na área da saúde e outras providências.  

Disponível: em 
htpp://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/Lei8142.pdf 

STARFIELD, Bárbara. Atenção Primária: equilíbrio entre 
necessidades de saúde, serviços e tecnologia. Brasília: 
UNESCO, Ministério da Saúde, 2002 (Capítulo 1) 

Disponível em: 
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001308/130805por
.pdf 

Brasil. Conselho Nacional de Secretários de Saúde. SUS 20 
anos / Conselho Nacional de Secretários de Saúde – 
Brasília: CONASS, 2009. 

Disponível: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/sus_20_anos_c
onass_2009.pdf 

BRASIL, Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. 
Passo a passo das Ações do Departamento de Atenção 
Básica. Brasília, DF. 2013. 

Disponível em: 
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/documentos/pas
so_a_passo_dab.pdf 

Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011. Regulamenta a Lei 
nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a 
organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o 
planejamento de saúde, a assistência à saúde e a 
articulação interfederativa e dá outras providências. 
Brasília, MS, 2011. 

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-
2014/2011/decreto/D7508.htm 

BRASIL, Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em 
Saúde. Diretrizes Nacionais de Vigilância em Saúde. 
Brasília, DF. 2010. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Política nacional de práticas 
integrativas e complementares no SUS - PNPIC-SUS: 
atitude de ampliação de acesso. Brasília: Ministério da 
Saúde, 2006. (Série B. Textos Básicos de Saúde) 

Disponível em: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/pacto_saude_v
olume13.pdf 

BRASIL, Ministério da Saúde. Política Nacional de Alimentação 
e Nutrição. Brasília, DF, 2012  

Disponível em: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_naciona
l_alimentacao_nutricao.pdf 

 
AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS 
1. Ética e cidadania. 2. Noções sobre o Sistema Único de 
Saúde (SUS). 3. Avaliação de áreas de risco ambiental e 
sanitário. 4. Vigilância e educação em saúde. 5. Noções de 
Epidemiologia e saneamento. 6. Promoção da saúde e 
Processo saúde-doença (determinantes e condicionantes das 
doenças). 7. Mapeamento e territorialização. 8. Estratégias de 
avaliação em saúde. 9. Sistema de informação em saúde.             
10. Participação e mobilização social. 11. Conhecimento básico 
sobre doenças como leishmaniose, cólera, dengue, doença de 
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chagas, esquistossomose, raiva, leptospirose, peste, malária e 
febre amarela. 12. Biologia dos vetores: identificação e controle. 
13. Pesquisa Entomológica. 14. Manuseio de inseticida e uso 
de equipamentos de proteção individual. 15. Organização e 
operação de campo.  
 
SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS 
ARGOLO, A. M.; FELIX, M.; PACHECO, R.; COSTA, J. 

Doenças de chagas e seus principais vetores no Brasil. 
Fundação Oswaldo. 1ª edição, Rio de Janeiro: Imperial 
Novo Milênio, 2008. 63p. 

BRASIL. Guia de Leptospirose: Diagnóstico e manejo clínico. 
Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, 
2009. 34p. 

_____. Leis Federais: 8.080/1990 e 8.142/1990. 
_____. Manual de vigilância da leishmaniose tegumentar 

americana. Ministério da Saúde, secretaria de vigilância 
em saúde - 2ª edição atual – Brasília, 2007, 180p. 

_____. Manual de vigilância e controle da leishmaniose visceral. 
Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. 
Brasília, 2006. 120p. 

_____. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. 
Departamento de Vigilância Epidemiológica. Doenças 
infecciosas e parasitárias: guia de bolso / Ministério da 
Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento 
de Vigilância Epidemiológica. – 8. ed. rev. – Brasília, 
Ministério da Saúde, 2010. Disponível em: < 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/doencas_infecci
osas_parasitaria_guia_bolso.pdf>. 

FUNASA. Dengue instruções para pessoal de combate ao 
vetor: manual de normas técnicas. Ministério da Saúde. 3ª 
edição revisada – Brasília, 2001. 84p. 

_______. Manual de vigilância epidemiológica da febre amarela. 
Brasília, 1999. 60 p.  

 
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL 
1. A saúde bucal na atenção básica; estratégia Programa 
Saúde da Família (PSF); saúde bucal no PSF. 2. Educação 
para a saúde bucal: higiene bucal – métodos e técnicas; 
promoção de saúde e prevenção contra a cárie dental.                     
3. Controle de infecção na prática odontológica: noções de 
microbiologia, cuidados com os recursos humanos e materiais. 
4. Técnicas de instrumentação e aspiração; organização do 
instrumental. 5. Materiais dentários: organização, manipulação 
e cuidados. 6. Revelação e montagem de radiografias intra-
orais. 
 
SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS 
BRASIL. Controle de Infecção e a Prática Odontológica em 

Tempos de AIDS: manual de condutas. Brasília. Ministério 
da Saúde. 2000.118p. Disponível em:  

http://cfo.org.br/wp-
content/uploads/2009/10/manual_conduta_odonto.pdf 

____. Cadernos de Atenção Básica. N 17. Brasília. Ministério da 
Saúde. 2008. 92p. Disponível em: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/saude_bucal.pd
f 

____. Guia Prático do Programa Saúde da Família. Brasília. 
Ministério da Saúde. s/d. 131p. Disponível em: 
http://dab.saude.gov.br/docs/geral/guia_psf.pdf   

COURA, Maria L. Pizziolo. Odontologia para a Família: uma 
abordagem educativa e preventiva. Belo Horizonte. 
2001.128p. 

LOBAS, Cristiane F. Saes e outros. TSB e ASB: Odontologia de 
Qualidade. 2ª Ed. São Paulo. Santos. 2010. 438p. 

 
DOCENTE I 
1. Teoria de Aprendizagem. 2. A Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação. 3. Relação Ensino-Aprendizagem. 4. Parâmetros 
Curriculares Nacionais. 5. Desenvolvimento da criança  
(cognitivo, afetivo, motor e perceptivo). 6. Avaliação.                      
7. Planejamento. 8. Prontidão para alfabetização. 9. Prática 
pedagógica e o processo de construção do conhecimento:  

Interdisciplinaridade e projetos. 10. Evasão e o fracasso 
escolar. 11.  A questão dos conteúdos e organização curricular. 
12. Democratização da Escola Pública. 13. Novas tendências e 
competências. 14. Projeto Político-Pedagógico. 15. ECA - 
Estatuto da criança e do adolescente. 16. História da Educação 
Especial. 17. Atendimento educacional aos portadores de 
deficiência. 18. Política Nacional de Educação Especial. 19. 
Políticas Estaduais e municipais de educação dos portadores 
de deficiência. 20. Dimensões das práticas pedagógicas 
inclusivas. 21. Educação Especial das primeiras concepções 
até a atualidade. 22. Bulling. 
 
SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS 
AZENHA. Maria da Graça – De Piaget a Emília Ferreiro – 8ª 

edição – Editora Ática – São Paulo – 2006 – 127 páginas. 
BERGAMO, Regiane Banzzatto – Educação especial: pesquisa 

e prática – Curitiba – Ibpex – 2010. 
BOCK, Ana Mercês Bahia, Furtado, Odair e Teixeira, Maria de 

Lourdes Trassi – Psicologias – São Paulo – Editora 
Saraiva – 2208 – 368 páginas. 

BORGES, Teresa Maria Machado – A criança em idade pré-
escolar – Ed Ática – 1994 – 199 páginas – Caderno de 
Atividades – Séries iniciais do Ensino Básico – Rio de 
Janeiro – SEE – 1992. 

CHALITA, Gabriel – Pedagogia da Amizade – Bullying – O 
sofrimento as vítimas e dos agressores – Editora Gente – 
1ª edição – 2008 – 280 páginas. 

COLL, Cesar – Construtivismo na sala de aula – 6ª edição – 
Editora Ática – São Paulo – 1999 – 221 páginas. 

COSTA, Sebastião Moreira da – Avaliação escolar: com a 
palavra os pais e especialistas em educação – São Paulo 
– All Print Editora – 2007. 

DEMO, Pedro – A nova LDB – Ranços e Avanços – São Paulo 
– Editora Papirus – 17ª edição – 2004 – 111 páginas. 

ECA 
Eulália, Bassedas, Teresa Huguet, Isabel Sole – Aprender e 

ensinar na Educação Infantil – Editora Artmed – 1999 – 
Porto Alegre – 360 páginas – Reimpressa 2009. 

GADOTTI, Moacir; José (org) – Autonomia da escola – 
Princípios e propostas – São Paulo – Cortez – 1997. 

GANDIN, Danilo e Cruz, Carlos H. Carrilho – Planejamento na 
sala de aula – Porto Alegre – Editora La Salle – 4ª edição – 
2000 – 112 páginas. 

GANDIN, Danilo – Planejamento como prática educativa – Ed 
Loyola. 

HAIDT, Regina Célia Cazaux – Curso de didática geral – Ed 
Ática – 7ª edição – 2001 – 327 páginas. 

HOFFMANN, Jussara – Avaliação Mediadora – Porto Alegre – 
Ed Mediação – 20ª edição – 2003 – 155 páginas. 

HOFFMANN, Jussara – Avaliar para promover – Porto Alegre – 
Editora Mediação – 4ª edição – 2003 – 142 páginas. 

HOFFMANN, Jussaram, Maria Beatriz G. Da Silva – Ação 
educativa na creche – 6ª edição – Editora Mediação – 
1995 – 64 páginas. 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 
LIBÂNEO, José Carlos – Democratização da Escola Pública – 

Ed Loyola. 
LUCKESI, Cipriano Carlos – Avaliação da aprendizagem 

Escolar – São Paulo – Cortez – 2002. 
MATUI, Jiron – Construtivismo – Teoria Construtivista Sócio – 

História aplicada ao ensino – São Paulo – Moderna – 
1998. 

MAZZOTTA, Marcos J. S. - Educação especial no Brasil – 
história e políticas públicas – 6ª edição – São Paulo – 
Cortez – 2011. 

MEC – Parâmetros Curriculares Nacionais – Brasília – 1996. 
NICOLAU, Marieta Lúcia Machado – A Educação Pré-Escolar – 

Fundamentos e Didática – São Paulo – Ed Ática – 10ª 
edição – 2002 – 320 páginas. 

NOGUEIRA, Nilbo Ribeiro – Interdisciplinaridade Aplicada – 
São Paulo – Editora Ática – 4ª edição – 2005 – 116 
páginas. 

PASSOS, Arlei Ferreira – Educação especial: práticas de 
aprendizagem, consciência e inclusão – São Paulo – 
Centauro – 2009 – 136 páginas. 
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PERRENOUD, Philippe – Construir as competências desde a 
escola – Trad Bruno Charles Magno – Porto Alegre – Artes 
Médicas Sul – 1999. 

PERRENOUD, Philippe – Dez novas competências para 
ensinar – 1ª edição – Editora Artmed – Porto Alegre – 2000 
– 162 páginas. 

PERRENOUD, Philippe – Os ciclos da aprendizagem – Porto 
Alegre – Editora Artmed – 2004 – 229 páginas. 

PIAGET, Jean – Linguagem e o pensamento da criança – 
Editora Martins Fontes – 7ª edição – 1999 – 228 páginas. 

SAVIANE, Dermeval – Escola e Democracia – São Paulo – 
Autores Associados – 2001. 

SILVA, Aline Maira da. - Educação especial e inclusão escolar – 
história e fundamentos – Curitiba – Ibpex 2010 – Série 
Inclusão Escolar. 

VEIGA, Ilma Alencastro Fonseca, Marília – As Dimensões do 
Projeto Político-pedagógico – São Paulo – Editora Papirus 
– 2001 – 256 páginas. 

 
MONITOR EM INFORMÁTICA 
1. Microinformática. Conceitos. Características. Modalidades de 
processamento (online, offline, batch, real time, time sharing). 
Hardware: conceitos, identificação dos componentes e funções, 
siglas, tipos, características, conexões e conectores, 
equipamentos, mídias. Memória. Placa mãe. CPU X 
Microprocessadores. Equipamentos e Dispositivos de 
armazenamento, ópticos, de entrada, de entrada/saída e de 
saída de dados. Parâmetros de desempenho de equipamentos. 
Instalação, montagem e manutenção de computadores. 
Software: conceitos, software básico e aplicativo, sistemas 
operacionais. Conceitos sobre a operação de 
microcomputadores. Ambientes Windows XP/7/8/10 BR – Área 
de Trabalho, significado e uso das teclas, ícones, atalhos de 
teclado, gerenciador de pastas e arquivos - Interface Gráfica – 
Windows Explorer/Computador, formatos, emprego de recursos. 
Ambientes Linux – Conceitos, UBUNTU, comandos, área de 
trabalho, ícones, atalhos de teclado, gerenciador de pastas e 
arquivos - Interface Gráfica – Nautillus, KDE, GNOME, emprego 
de recursos. Windows Server 2008/2012. Conceitos, 
características, componentes, emprego dos recursos. 
Instalação, operação, administração e gerenciamento.                       
2. MSOffice 2010/2013 BR (Word, Excel, Powerpoint Access) X 
LibreOffice 5.1.0.3 (Writer, Calc, Impress, Base) - conceitos, 
características, ícones, atalhos de teclado, uso do software e 
emprego dos recursos. 3. Redes de Computadores. Conceitos, 
características, comunicação de dados, sinais analógico e 
serial, transmissão serial x paralela, half-duplex X full-duplex, 
meios de transmissão, conectores, topologias, protocolos, 
tecnologias, padrões Fast Ethernet X Gigabit Ethernet X 10 
Gigabit Ethernet X ATM, modelo OSI/ISO, Arquitetura TCP/IP, 
redes cabeadas e wireless, máscaras de rede. Gerenciamento 
e manutenção de rede. 4. Programação. Conceitos básicos, 
características, estruturas de dados, construção de algoritmos. 
Linguagens de programação e Ambientes de Desenvolvimento. 
Java, JavaScript, HTML x HTML 5 x XHTML, XML, CSS, ASP x 
PHP. 5. Sistemas de Informação e Banco de Dados. Conceitos, 
noções de sistemas de informação, características, ciclo de vida 
de sistemas, metodologias, modelo relacional, modelagem, 
UML, SQL. Noções de Plano Diretor de Informática e 
Planejamento Estratégico.  6. Web. Conceitos, características, 
acesso, navegação, busca, pesquisa, Internet X Intranet X 
Extranet, browsers Internet Explorer 11 BR, Firefox Mozilla 
v44.0.2, Google Chrome.  Correio Eletrônico.WebMail. Mozilla 
Thunderbird, MSOffice Outlook 2010/2013 BR. Redes Sociais: 
Facebook, Linkedin, Twitter, Orkut, MySpace, Badoo.                            
7. Segurança. Conceitos, características, segurança de 
equipamentos, de sistemas de informação, em redes e na 
internet. Vírus. Backup. Firewall. VPN. Procedimentos.  
 
SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS 
AMARAL, Luís Gustavo. CSS – Guia de Consulta Rápida, 

Novatec, 2009. 
BALTZAN, Paige & PHILLIPS, Amy. Sistemas de Informação, 

Bookman, 2012. 

BEZERRA, Eduardo. Princípios de Análise e Projeto de 
Sistemas com UML- Um Guia Prático para Modelagem de 
Sistemas, Campus, 2006. 

COSTA, Renato da. Informática para Concursos, Ed. Impetus, 
2015. 

DAMAS, Luis. SQL – Structured Query Language, LTC, 2007. 
FLANAGAN, David. JavaScript O Guia definitivo, Bookman, 

2012. 
FORBELLONE, A. L. V. & EBERSPACHER, H. F. Lógica de 

Programação: a Construção de Algoritmos e Estruturas de 
Dados, Makron Books, 2005. 

FOROUZAN, Behrouz A. Comunicação de Dados e Redes de 
Computadores, McGraw Hill, 2008. 

LYRA, Maurício Rocha. Segurança e Auditoria em Sistemas de 
Informação, Ciência Moderna, 2008. 

MANZANO, José Augusto N. G. Guia Prático de Informática, 
Érica, 2011. 

Manuais técnicos e help/ajuda de hardware e software. 
NAKAMURA, Emilio Tissato & GEUS, Paulo Licio de. 

Segurança de Redes em Ambientes Corporativos, 
Novatec, 2007. 

PALMA, Luciano & PRATES, Rubens. TCP/IP – Guia de 
Consulta Rápida, Novatec, 2009. 

RUMBAUGH, James & BLAHA, Michael. Modelagem e Projetos 
Baseados em Objetos com UML2, Campus, 2006. 

SOMMERVILLE, S. Engenharia de Software, Person Education 
do Brasil, 2007. 

TANENBAUM & WETHERALL. Redes de Computadores, 
Pearson, 2011. 

 
TÉCNICO DE RADIOLOGIA  
1. Anatomia e fisiologia humana, radiologia convencional, 
técnica radiológica, incidências básicas e complementares do 
crânio e face, do membro superior, do membro inferior, da 
coluna vertebral, da bacia, do tórax, do abdome e exames 
contrastados. 2. Noção básica de física das radiações, 
elementos de radiografia, radiação primária e secundária, 
conhecimento em proteção radiológica, acessórios de um 
aparelho de raios x, controle de qualidade, armazenamento e 
processamento de filmes radiológicos, câmara escura, écrans 
intensificadores, formação de imagens. 3. Legislação e ética. 
 
SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS: 
BIASOLI JR, Antônio. Técnicas Radiográficas, Rio de Janeiro: 

Rubio Ltda, 2006. 513 páginas. 
BONTRAGER, Kenntth L., MA, RT (R). Tratado de Técnica 

Radiológica e Base Anatômica, 7ª edição, Rio de Janeiro:  
Guanabara Elsevier, 2009. 846 páginas. 

BOISSON, Luiz Fernando. Técnica Radiológica Médica Básica 
e Avançada, São Paulo: Atheneu, 2007. 501 páginas. 

NASCIMENTO, Jorge. Temas de Técnica Radiológica com 
Tópicos sobre Tomografia Computadorizada e 
Ressonância Magnética, 3ª edição, Rio de Janeiro: 
Revinter, 1996. 347 páginas. 

WHITLEY, A. Stewart; SLOANE, Charles; HOADLEY, Graham; 
MOORE, Adrian D; e ALSOP, Chrissie W. CLARK, 
Posicionamento Radiográfico, 12ª edição, Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2007. 513 páginas. 

 
 
 NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO 
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS E SUGESTÕES 
BIBLIOGRÁFICAS PARA AS PROVAS OBJETIVAS 
 
Português para todos os cargos de Nível Fundamental 
Completo. 
1. Organização textual: interpretação dos sentidos construídos 
nos textos (verbais e não verbais); características de textos 
descritivos, narrativos e dissertativos. 2. Aspectos semânticos e 
estilísticos: sentido e emprego dos vocábulos; tempos e modos 
do verbo; linguagem figurada. 3. Aspectos morfológicos: 
reconhecimento, emprego e sentido das classes gramaticais em 
textos; mecanismos de flexão dos nomes e dos verbos.                 
4. Processos de constituição dos enunciados: coordenação e 
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subordinação; concordâncias verbal e nominal. 5. Sistema 
gráfico: ortografia; regras de acentuação; uso dos sinais de 
pontuação. 
 
SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS  
CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. 

Gramática reflexiva: texto, semântica e interação. São 
Paulo: Atual. 

CUNHA, Celso e CINTRA; Luís Felipe Lindley. Nova gramática 
do português contemporâneo. Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira. 

FARACO, Carlos Emílio; MOURA, Francisco Marto de. Para 
gostar de escrever. São Paulo: Ática. 

VIANA, Antonio Carlos. Guia de redação: escreva melhor. São 
Paulo: Scipione. 

 
Matemática para todos os cargos de Nível Fundamental 
Completo. 
1. Conjuntos. 2. Sistema de Numeração: Classes. Números 
ordinais. 3. Números Reais: Operações com números reais: 
Resolução de problemas envolvendo adição, subtração, 
multiplicação, divisão e potenciação. 4. Múltiplos e Divisores: 
Mínimo Múltiplo Comum. Divisores. Regras de divisibilidade por 
2, 3 e 5. Divisibilidade por 10, 100, 1000. Máximo Divisor 
Comum. Decomposição em fatores primos. 5. Números 
Fracionários: Frações equivalentes. Simplificação de frações. 
Redução ao Menor Denominador Comum. Operações de soma, 
subtração, multiplicação e divisão. 6. Números Decimais: 
Representação e leitura. Operações. 7. Números e grandezas 
proporcionais. Razão e proporção. Divisão proporcional.               
8. Regra de três simples e composta, Porcentagem: Operações 
para uso no dia-a-dia. Acréscimos e descontos percentuais.            
9. Sistema Monetário Brasileiro. 10. Sistema de Medidas: 
Unidades de comprimento, superfície, capacidade, volume, 
tempo e massa. Múltiplos e sub-múltiplos. Operações para uso  
no dia-a-dia. 11. Fatoração e Produtos Notáveis. 12. Equações 
e sistemas de equações do 1º grau. Resolução de problemas. 
13.  Equações do 2º grau. 14. Geometria Plana: Ângulos. 
Perímetros e áreas: triângulos, quadriláteros, circunferência e 
círculo. Relações métricas no triângulo retângulo. 15. Gráficos 
de barras, colunas e setores. Análise e interpretação básicas 
 
SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS 
BONJORNO, José Roberto; BONJORNO, Regina Azenha. 

Matemática – Pode Contar Comigo – Novo. São Paulo: 
FTD, 2011. 4V. 

DANTE, Luiz Roberto.  Tudo é Matemática. 3ª edição. Editora 
Ática.  2008. 

IEZZI, Gelson & Outros. Matemática e Realidade. 6º ao 9º ano. 
8ª edição. Atual editora. 2013. 

IMENES, Luiz Márcio & Outro. Matemática. 6º ao 9º ano. 1ª 
edição. Editora Moderna. 2011. 

MORI, Iracema & Outro. Matemática Ideias e Desafios. 6º ao 9º 
ano. 16ª edição. Editora Saraiva. 2012. 

 
AUXILIAR DE CRECHE  
1. Objetivo da creche. 2. Tipos de grupamento na creche.             
3. Instalação externa e interna: equipamento das áreas, 
ambiente. 4. Condições essenciais para funcionamento: 
admissão e desligamento; segurança e prevenção de acidentes; 
higiene e saúde; recursos humanos; atribuições do pessoal.                 
5. Atividades na creche: adaptação das crianças; a alimentação; 
horário de atividades; atividades psicopedagógicas; formação 
de hábitos. 6. Recrutamento, seleção e treinamento de pessoal. 
7. Controle e estocagem de material de consumo. 
 
SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS 
ARRIBAS, Tereza Lleixá e colaboradores – Educação infantil – 

Desenvolvimento, currículo e organização escolar – 5ª 
edição. 

COLL, Cesar – Construtivismo na sala de aula – 6ª edição – 
Editora Ática – São Paulo – 1999 – 221 páginas. 

EULÁLIA, Basseadas, Teresa Huguet, Isabel Solé – Aprender e 
ensinar na Educação Infantil – Editora ARTMED – Porto 
Alegre – 1999 – 360 páginas – reimpressa 2009. 

HAIDT, Regina Célia Cazaux – Curso de didática geral – 7ª 
edição – São Paulo – Ed. Ática – 2001 – 328 páginas. 

HOFFMANN Jussara, Maria Beatriz G. da Silva – Ação 
educativa na creche – 6ª edição – Editora Mediação – 
1995 – 64 páginas. 

KRAMER, Sônia – com a pré-escola nas mãos – São Paulo – 
Ed. Ática – 1989 – 110 páginas. 

LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO. 
NICOLAU, Marieta Lúcia Machado – A educação pré-escolar – 

fundamentos e didática – 10ª edição – São Paulo – Ática – 
2002 – 320 páginas. 

PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS – Educação 
Infantil – 3 volumes – MEC – 1997. 

RIZZO, Gilda – Creche – organização, montagem e 
funcionamento – Rio de Janeiro – Bertrand Brasil – 2000 – 
400 páginas. 

 
RECEPCIONISTA 
Município de Rio Claro: 1. Dados históricos, localização, limites 
municipais, distritos, evolução administrativa, aspectos físico-
geográficos, população, principais atividades econômicas.          
1.1. Lei Orgânica do Município: Requisitos para a criação de 
Distritos; símbolos municipais; poderes do Município e 
respectivos membros; posse e substitutos do Prefeito; auxiliares 
diretos do Prefeito e condições para investidura em cargo; 
administração direta e indireta; leis de iniciativa do Prefeito 
Municipal; tipos e características dos atos administrativos de 
iniciativa do Prefeito; fornecimento de certidões e publicidade 
dos atos municipais. 2. Atos administrativos: 2.1. Elementos, 
classificação e conceitos sobre apostila, ata, atestado, alvará, 
aviso, carta, certidão, circular, declaração, decreto, despacho, 
edital, exposição de motivos, memorando, mensagem, ofício, 
ordem de serviço, parecer, portaria, relatório, regimento, 
regulamento, resolução. 2.2. Processos: Conceitos básicos 
sobre tramitação, autuação, movimentação, juntada, 
desentranhamento, despacho, paginação, encerramento, 
arquivamento, reativação. 3. Atendimento ao público.                  
3.1. Conceitos básicos sobre qualidade, clientes, modalidades e 
princípios, atendimento e tratamento. 3.2. Atendimento 
telefônico e presencial: procedimentos, regras, indicadores e 
requisitos. 3.3. Comunicação: elementos, ruídos e barreiras.. 
3.4. Organização do ambiente de trabalho.  3.5. Ética, atitudes e 
competências técnica e comportamental no trabalho. 
 
SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS 
Informações sobre o Município. Disponíveis em: 
http://www.ibge.gov.br/cidadesat/painel/painel.php?codmun=33
0440 
http://www.rioclaro.rj.gov.br/Municipio/historia.php  
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Claro_(Rio_de_Janeiro)  
http://www.facerj.org.br/SelectCidade.cfm?CdCidade=29  
Lei Orgânica do Município de Rio Claro. 
Texto “Atos administrativos – Conceitos, Elementos e 

Classificação”. Disponível no sitio do IBAM.  
Texto “Conceitos Básicos sobre Processos” - disponível no sitio 

do IBAM. 
 
 
 NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO 
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS E SUGESTÕES 
BIBLIOGRÁFICAS PARA AS PROVAS OBJETIVAS 
 
Português para todos os cargos de Nível Fundamental 
Incompleto. 
1. Compreensão de pequenos textos verbais e não verbais, tais 
como bilhetes, avisos, anúncios, histórias em quadrinhos, 
reportagens e narrativas. 2. Significado e emprego de palavras. 
3. Regras gerais de concordância de nomes e de verbos.             
4. Ortografia. 
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SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS 
AFFONSO, Gláucia de Britto; GREMBECKI, Maria; GREGOLIN, 

Maria do Rosário V. Projeto Descobrir - Língua Portuguesa 
(1º e 2º anos). São Paulo: Atual. 

CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. 
Português Linguagens (1º a 5º ano). São Paulo: Atual. 

SOARES, Magda. Português: uma proposta para o letramento 
(volumes 1 a 4). São Paulo: Moderna. 

 
Matemática para todos os cargos de Nível Fundamental 
Incompleto. 
1. Conjuntos. 2. Sistema de Numeração: classes; números 
ordinais. 3. Números Naturais e Reais: operações; números 
pares e ímpares; representação e leitura. 4. Múltiplos e 
Divisores: mínimo múltiplo comum; divisores; regras de 
divisibilidade por 2, 3 e 5; divisibilidade por 10, 100 e 1000; 
máximo divisor comum; decomposição em fatores primos.                     
5. Números Fracionários: frações equivalentes; simplificação de 
frações; redução ao menor denominador comum; operações de 
soma, subtração, multiplicação e divisão. 6. Números Decimais: 
representação e leitura; operações. 7. Regra de três simples - 
Porcentagem: operações para uso no dia a dia; acréscimos e 
descontos percentuais. 8. Sistema Monetário Brasileiro.                
9. Sistema de Medidas: unidades de comprimento, superfície, 
capacidade, volume, tempo e massa; múltiplos e submúltiplos; 
operações para uso no dia a dia. 10. Geometria Plana: Ângulos. 
Perímetros e áreas: triângulos, quadriláteros 
 
SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS 
BONJORNO, José Roberto; BONJORNO, Regina Azenha. 

Matemática - Pode Contar Comigo - Novo. São Paulo: 
FTD, 2011. 4V. 

PADOVAN, Daniela; GUERRA, Isabel Cristina Ferreira; MILAN, 
Ivonildes. Matemática - Ensino Fundamental - Projeto 
Presente. 1a Ed. São Paulo: Moderna, 2000. 4V.  

SANCHEZ, Lucília Bechara & Outros. Fazendo e 
Compreendendo Matemática – 1º ao 5º ano. Editora 
Saraiva. 5ª edição. 2010. 

 
AGENTE AUXILIAR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS GERAIS  
1. Zeladoria: prevenção e combate a incêndio e controle de 
portas, janelas e iluminação. Verificação de aparelhos e 
máquinas ligados ou desligados, sob orientação técnica; 
Utilização, cuidados, guarda e controle de materiais, 
equipamentos e produtos utilizados; Segurança no trabalho e 
prevenção de acidentes. 2. Higiene, Limpeza e Meio Ambiente: 
Necessidade de higienização nos prédios da Prefeitura, 
inclusive Escolas, Postos de Saúde e outros; Categorias de 
higienização; Higienização de superfícies; Tipos de 
higienização; Técnica dos dois baldes; Operações de Limpeza; 
Higienização de utensílios. 3. Equipamentos de Proteção 
individual (E.P.I.). 4. Condutas e Aspectos gerais de higiene; 
Lavagem das mãos. 5. Meio ambiente e reciclagem de produtos 
e materiais; Coleta seletiva; e Separação de lixo. Resíduos. 
Classificação. Simbologia. 6. Limpeza. Objetivos. Tipos; 
Procedimentos. Princípios Básicos. Materiais. 7. Higiene e 
limpeza geral, Higiene pessoal e do ambiente Limpeza e guarda 
de materiais e utensílios utilizados, materiais utilizados.                  
8. Manutenção predial – noções básicas de materiais e 
ferramentas nos setores. 8.1. Elétrica. 8.2. Hidráulica. 8.3. 
Alvenaria 8.4. Revestimentos 8.5. Pintura 8.6. Ferragens e 
fechaduras. 8.7. Louças e metais. 9. Manutenção externa.          
9.1. Noções de ferramentas e materiais usados em 
pavimentação de ruas, praças e calçadas. 9.2. Traços de 
argamassas e concreto para consertos e manutenção. 9.3. 
Noções básicas de pavimentação em paralelepípedos, tais 
como, materiais e ferramentas básicas para apoio ao 
profissional de calceteria. 9.4 Canteiros. 10. Outros assuntos  – 
Prática do dia a dia. 
 
SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS 
HAZELWOOD e MCLEAN. Manual de Higiene. Editora Livraria 

Varela. São Paulo. 1999. 2ª reimpressão. 
HIGIENE, LIMPEZA e RESÍDUOS: textos disponíveis em /. 

www.unic.br/hgu/p_hgu/ccih/Novo%20manual%20de%20limpez
a%202007.pdf 
www.ccs.ufrj.br/arquivos/biosseguranca/manual_de_higienizaca
o_de_estabelecimentos_de_saude_e_gestao_de_seus_residuo
s_-_comlurb.pdf 
RECICLAGEM E COLETA SELETIVA 
Disponíveis em www.compam.com.br/coletaseletiva.htm. 
PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS – Disponível em: 
www.bombeiros.mg.gov.br - Dicas de Segurança 
www.fiocruz.br/biosseguranca/Bis/lab_virtual/fogo.html 
http://www.fiocruz.br/biosseguranca/Bis/lab_virtual/prevencao_d
e_incendio.html 
PREVENÇÃO DE ACIDENTES – Disponível em: 
http://www.mdic.gov.br/arquivos/dwnl_1227209981.pdf 
Manuais e catálogos de ferramentas e materiais afins. 
Manuais e catálogos de ferramentas elétricas. 
Manuais e catálogos de equipamentos de segurança. 
Manuais e catálogos de equipamentos de prevenção de 
incêndio. 
Outros assuntos – Prática do dia a dia. 
 
COVEIRO  
1. Escavação: Ferramental básico; equipamentos de segurança. 
2. Manutenção externa e interna do cemitério: noções básicas 
de alvenaria, materiais, ferramentas; Noções básicas de 
concreto, materiais, ferramentas; Noções básicas de 
revestimentos, materiais, ferramentas; Noções básicas de 
pintura, materiais, ferramentas. 3. Conservação: Ruas; Praças; 
Jardins; Jazigos; Canteiros. 4. Equipamentos de segurança. 5. 
Equipamentos de proteção individual e coletiva. 
  
SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS 
Manuais e catálogos de materiais de construção e ferramentas 
manuais e elétricas. 
 
MOTORISTA 
1. Legislação brasileira de trânsito. 2. Conhecimentos sobre 
funcionamento, pequenos reparos e manutenção preventiva dos 
seguintes sistemas e componentes de veículos automotores: 
motores veiculares de combustão interna ciclos Otto (álcool e 
gasolina) e diesel e sistemas de suspensão, freios, direção, 
transmissão e elétrico. 3.  Conceitos, métodos e técnicas de 
prevenção de acidentes de trânsito e direção defensiva. 
 
SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS 
ALMEIDA, F. Amaury. Manutenção de Automóveis.  
CHOLLET, H. Motor e seus Acessórios. São Paulo, Hemus 

(Curso Prático e Profissional para Mecânico de 
Automóveis) 

CHOLLET, H. Veículos e seus Acessórios. São Paulo, Hemus, 
(Curso Prático e Profissional para Mecânico de 
Automóveis) 

Código Brasileiro de Trânsito. 
PAZ, M. Arias. Manual do Automóvel.  
Pugliesi, M. Manual Completo do Automóvel. 
SENAI. RJ. GEP. DIEAD. Direção Defensiva. Unidade de 

Estudo. Rio de Janeiro. 2000. 
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CÓDIGO CARGOS 
REQUISITOS 

(ESCOLARIDADE/ FORMAÇÃO) 

TOTAL DDEE  
VAGAS RESERVADAS AOS 

CANDIDATOS COM 
DEFICIÊNCIA 

JORNADA DE 
TRABALHO 

(HORAS 
SEMANAIS) 

VENCIMENTO-
BASE R$ 

NÍVEL SUPERIOR 

022 FISIOTERAPEUTA 
Curso de Nível Superior em Fisioterapia 
e registro no respectivo Conselho de 
Classe. 

01 30h RS 1.983,59 

031 MÉDICO ESF 
Curso de Nível Superior em Medicina e 
registro no respectivo Conselho de 
Classe. 

01 40h R$ 4.499,68 

042 MÉDICO PLANTONISTA - PEDIATRA 

Curso de Nível Superior em Medicina, 
acrescido de Especialização em  
Pediatria e registro no respectivo 
Conselho de Classe. 

01 24h R$ 3.217,27 

051 PSICÓLOGO 
Curso de Nível Superior em Psicologia e 
registro no respectivo Conselho de 
Classe. 

01 40h R$ 2.112,52 

Nível Médio, Curso Técnico de Nível Médio e Formação Docente de Nível Médio 

054 AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS Nível Médio Completo. 01 40h R$ 680,00 

059 AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL 

Nível Médio Completo, acrescido de 
curso de formação específica na área e 
registro no respectivo Conselho de 
Classe. 

01 40h R$ 1.056,71 
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CÓDIGO CARGOS 
REQUISITOS 

(ESCOLARIDADE/ FORMAÇÃO) 

TOTAL DDEE  
VAGAS RESERVADAS AOS 

CANDIDATOS COM 
DEFICIÊNCIA 

JORNADA DE 
TRABALHO 

(HORAS 
SEMANAIS) 

VENCIMENTO-
BASE R$ 

Nível Médio, Curso Técnico de Nível Médio e Formação Docente de Nível Médio 

060 DOCENTE I 

Ensino Superior em Curso de 
Licenciatura de Graduação Plena ou 
Curso Normal Superior e registro 
profissional correspondente ou Ensino 
Médio Completo na Modalidade 
Magistério. 

01 

 

22h R$ 943,74 

065 MONITOR EM INFORMÁTICA Nível Médio Completo, acrescido de 
curso de formação específica na área. 01 40h R$ 1.198,55 

072 TÉCNICO DE RADIOLOGIA  
Nível Médio Completo, acrescido de 
Curso Técnico em Radiologia e registro 
no respectivo Conselho de Classe. 

01 24h R$ 1.359,42 

NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO 

075 AUXILIAR DE CRECHE Nível Fundamental Completo. 01 40h R$ 992,22 

082 RECEPCIONISTA Nível Fundamental Completo. 01 40h R$ 771,27 

NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO 

084 AGENTE AUXILIAR DE SERVIÇOS 
MUNICIPAIS GERAIS Nível Fundamental Incompleto. 01 44h R$ 680,00 

087 COVEIRO Nível Fundamental Incompleto. 01 44h R$ 931,66 

090 MOTORISTA 
Nível Fundamental Incompleto, 
acrescido de Carteira de Habilitação 
Profissional Categorias D ou E. 

01 44h R$ 1.056,71 

 


