
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ
COMISSÃO ORGANIZADORA DOS CONCURSOS PÚBLICOS

CONCURSO PÚBLICO
EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÃO E INSTRUÇÕES ESPECIAIS Nº001/2003.
A Prefeitura Municipal de Iperó, Estado de São Paulo, nos termos da legislação vigente, e especialmente em
cumprimento ao disposto no artigo 37, item II, da Constituição Federal, faz saber que realizará CONCURSO
PÚBLICO para o preenchimento de vagas do Quadro de Servidores do Município, sob subordinação ao Regime
Estatutário da Prefeitura Municipal de Iperó, para os Cargos Públicos mencionados no Quadro I abaixo, que será regido
pelas instruções deste EDITAL.
1. DOS CARGOS PÚBLICOS
1.1. O Concurso Público destina-se ao preenchimento de vagas existentes no Quadro de Cargos da Prefeitura Municipal
de Iperó, na atualidade, bem como aquelas que vierem a existir em decorrência de vacância por falecimentos,
aposentadorias, demissões, bem como as vagas que vierem a ser criadas durante a vigência deste Concurso.
1.2. As informações sobre os cargos disponíveis, quantidade de vagas, carga horária, salário e referências encontram-se
no Quadro I abaixo.
QUADRO I – DESCRIÇÃO DOS CARGOS E TAXA DE INSCRIÇÃO

Cargos Referência Vagas Carga Horária
Semanal Salário Taxa de

Inscrição
Professor Titular de Ensino
Fundamental II – Ciências EM – 14 01 35 Horas Aula R$ 964,56 R$20,00

Professor Titular de Ensino
Fundamental II – Educação Física EM – 14 02 35 Horas Aula R$ 964,56 R$20,00

Professor Titular de Ensino Médio –
Biologia EM – 14 01 35 Horas Aula R$ 964,56 R$20,00

Professor Adjunto de Educação
Infantil EM – 11 05

10 Horas-aula + aulas
convocadas para

substituição
R$ 245,00 R$20,00

Professor Adjunto de Ensino
Fundamental II – Português EM – 14 05

10 Horas-aula + aulas
convocadas para

substituição
R$ 275,58 R$20,00

Professor Adjunto de Ensino
Fundamental II – Matemática EM – 14 03

10 Horas-aula + aulas
convocadas para

substituição
R$ 275,58 R$20,00

Professor Adjunto de Ensino
Fundamental II – Ciências EM – 14 05

10 Horas-aula + aulas
convocadas para

substituição
R$ 275,58 R$20,00

Professor Adjunto de Ensino
Fundamental II – Educação Artística EM – 14 02

10 Horas-aula + aulas
convocadas para

substituição
R$ 275,58 R$20,00

Professor Adjunto de Ensino Médio
– Física EM – 14 01

10 Horas-aula + aulas
convocadas para

substituição
R$ 275,58 R$20,00

Professor Adjunto de Ensino Médio
– Química EM – 14 01

10 Horas-aula + aulas
convocadas para

substituição
R$ 275,58 R$20,00

Advogado 30 / A 03 44 Horas R$ 1358,00 R$35,00
Agente Escolar 02 / A 19 40 Horas R$ 286,00 R$10,00
Almoxarife 17 / A 03 44 Horas R$ 594,00 R$15,00
Assistente Social 20 / A 03 30 Horas R$ 701,00 R$20,00
Auxiliar de atendimento escolar 02 / A 02 40 Horas R$ 286,00 R$10,00
Bibliotecário 17 / A 01 40 Horas R$ 594,00 R$20,00
Chefe de Obras 13 / A 02 44 Horas R$ 470,00 R$15,00
Contador 30 / A 01 44 Horas R$ 1358,00 R$ 35,00
Digitador 06 / A 05 44 Horas R$ 389,00 R$10,00
Encanador 15 / A 01 44 Horas R$ 508,00 R$15,00
Encarregado de Manutenção 26 / A 01 44 Horas R$ 863,00 R$20,00
Enfermeiro Padrão 29 / A 04 40 Horas R$ 1152,00 R$35,00



Escriturário II 05 / A 17 44 Horas R$ 383,00 R$10,00
Escriturário III 07 / A 03 44 Horas R$ 416,00 R$15,00
Escriturário IV 19 / A 03 44 Horas R$ 661,00 R$15,00
Farmacêutico 22 / A 01 30 Horas R$ 729,00 R$35,00
Fiscal de Tributos 29 / A 01 44 Horas R$ 1152,00 R$20,00
Funileiro 09 / A 01 44 Horas R$ 440,00 R$15,00
Inspetor de Serviços Gerais I 03 / A 01 44 Horas R$ 349,00 R$ 10,00
Inspetor de Serviços Gerais II 17 / A 02 44 Horas R$ 594,00 R$ 15,00
Instrutor de Artes Plásticas 02 / A 01 20 Horas R$ 286,00 R$10,00
Instrutor de Artes Musicais 02 / A 01 20 Horas R$ 286,00 R$10,00
Instrutor de Artes Cênicas 02 / A 01 20 Horas R$ 286,00 R$10,00
Instrutor de Ensino – Metrologia 23 /A 03 20 Horas R$ 739,00 R$20,00
Instrutor de Ensino – Marcenaria 23 /A 02 20 Horas R$ 739,00 R$20,00
Instrutor de Ensino – Tapeçaria 23 /A 02 20 Horas R$ 739,00 R$20,00
Instrutor de Ensino – Informática 23 /A 03 20 Horas R$ 739,00 R$20,00
Instrutor de Ensino – Desenho
Técnico 23 /A 03 20 Horas R$ 739,00 R$20,00

Instrutor de Ensino – Eletricidade 23 / A 02 20 Horas R$ 739,00 R$20,00
Médico Ginecologista 29 / A 04 20 Horas R$ 1152,00 R$35,00
Médico I / 20 horas 29 / A 15 20 Horas R$ 1152,00 R$35,00
Médico II/ 40 horas 32 / A 07 40 Horas R$ 2304,00 R$35,00
Meio Oficial de Obras 06 / A 02 44 Horas R$ 389,00 R$10,00
Motorista 14 / A 07 40 Horas R$ 488,00 R$15,00
Nutricionista 23 / A 01 30 Horas R$ 739,00 R$20,00
Operador de Maquina 23 / A 02 44 Horas R$ 739,00 R$15,00
Pedreiro 15 / A 02 44 Horas R$ 508,00 R$15,00
Serviços Gerais 02 / A 24 44 Horas R$ 286,00 R$10,00
Técnico Agrícola 17 / A 01 44 Horas R$ 594,00 R$15,00
Técnico de Educação Física 27 / A 04 40 Horas R$ 963,00 R$20,00
Telefonista 03 / A 02 44 Horas R$ 349,00 R$10,00
Vigia de Patrimônio 02 / A 01 44 Horas R$ 286,00 R$10,00

2. DA INSCRIÇÃO
2.1. As inscrições para todos os cargos iniciarão no dia 10 de dezembro de 2003 e encerrarão em datas diferentes, de
acordo com os cargos como mostra a tabela abaixo.

Cargos Data de encerramento das
inscrições

Professor Titular de Ensino Fundamental II – Ciências 5/1/2004
Professor Titular de Ensino Fundamental II – Educação Física 5/1/2004
Professor Titular de Ensino Médio – Biologia 5/1/2004
Professor Adjunto de Educação Infantil 5/1/2004
Professor Adjunto de Ensino Fundamental II – Português 5/1/2004
Professor Adjunto de Ensino Fundamental II – Matemática 5/1/2004
Professor Adjunto de Ensino Fundamental II – Ciências 5/1/2004
Professor Adjunto de Ensino Fundamental II – Educação Artística 5/1/2004
Professor Adjunto de Ensino Médio – Física 5/1/2004
Professor Adjunto de Ensino Médio – Química 5/1/2004
Digitador 5/1/2004
Encanador 5/1/2004
Escriturário II 5/1/2004
Escriturário III 5/1/2004
Escriturário IV 5/1/2004
Funileiro 5/1/2004
Meio Oficial de Obras 5/1/2004
Motorista 5/1/2004
Operador de Maquina 5/1/2004



Pedreiro 5/1/2004
Serviços Gerais 5/1/2004
Enfermeiro Padrão 5/1/2004
Farmacêutico 5/1/2004
Médico Ginecologista 5/1/2004
Médico I / 20 horas 5/1/2004
Médico II/ 40 horas 5/1/2004
Nutricionista 5/1/2004
Agente Escolar 12/1/2004
Almoxarife 12/1/2004
Auxiliar de atendimento escolar 12/1/2004
Bibliotecário 12/1/2004
Chefe de Obras 12/1/2004
Encarregado de Manutenção 12/1/2004
Fiscal de Tributos 12/1/2004
Inspetor de Serviços Gerais I 12/1/2004
Inspetor de Serviços Gerais II 12/1/2004
Instrutor de Artes Plásticas 12/1/2004
Instrutor de Artes Musicais 12/1/2004
Instrutor de Artes Cênicas 12/1/2004
Instrutor de Ensino – Metrologia 12/1/2004
Instrutor de Ensino-Marcenaria 12/1/2004
Instrutor de Ensino- Tapeçaria 12/1/2004
Instrutor de Ensino- Informática 12/1/2004
Instrutor de Ensino- Desenho Técnico 12/1/2004
Instrutor de Ensino Eletricidade 12/1/2004
Técnico Agrícola 12/1/2004
Telefonista 12/1/2004
Vigia de Patrimônio 12/1/2004
Advogado 12/1/2004
Assistente Social 12/1/2004
Contador 12/1/2004
Técnico de Educação Física 12/1/2004

2.2. As inscrições poderão ser feitas no posto de inscrição, situado à Rua Jose Alves 179, Centro, Iperó, ou pela
Internet no site: www.remorecursos.com.br.

2.3. Constam deste site na Internet os seguintes documentos:
I. Edital completo do concurso;
II. Ficha de Inscrição;
III. Boleto para pagamento da taxa de inscrição;
2.3.1. O candidato que optar pela inscrição via internet deverá preencher a Ficha de Inscrição constante do site com
todos os dados requisitados e informar o cargo ao qual estará se inscrevendo conforme instruções no próprio site.
2.3.2. O candidato deverá imprimir pela Internet, o boleto de pagamento bancário no valor correspondente à taxa para o
cargo.
2.3.3. O candidato deverá pagar a taxa de inscrição na rede bancária, ou através da internet em serviço oferecido pelo
banco em que o candidato mantém conta.
2.3.4. Somente após o pagamento do boleto o candidato estará inscrito no concurso. O boleto pago é o documento que
comprova efetivamente sua inscrição. 
2.4. Para se inscrever no posto de inscrição, o candidato deverá comparecer ao local no horário entre 9:00 hs e 16:00 hs
nos dias úteis e entre 9:00 hs e 13:00 hs aos sábados, munido de RG ou Carteira de Trabalho, ou Carteira de Registro
Profissional. No posto de inscrição ele preencherá a Ficha de Inscrição e receberá o boleto bancário para efetuar o
pagamento. 
2.5. Não haverá devolução da importância paga pela inscrição do candidato, a não ser em caso de anulação do
concurso.



2.6. Não serão aceitos pedidos de isenção de pagamento do valor da inscrição, seja qual for o motivo alegado. 
2.7. Não será aceita inscrição condicional ou fora do período estabelecido neste Edital.
2.8. Será cancelada a inscrição se for verificado, a qualquer tempo, o não atendimento a todos os requisitos
estabelecidos neste Edital. 
2.9. As informações prestadas na Ficha de Inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, facultando ao
Município de Iperó excluir do Concurso Público aquele que a preencher com dados incorretos, bem como aquele que
prestar informações inverídicas, ainda que o fato seja constatado posteriormente. 
2.10. A inscrição será imediatamente deferida mediante o correto preenchimento da ficha de inscrição e o pagamento
das custas de inscrição, considerando-se o candidato, a partir deste deferimento, devidamente cientificado de todos os
termos deste Edital.
2.11. Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado, desde que aprovadas, 5% (cinco por cento) das vagas do
presente Concurso Público, desde que as atribuições do cargo sejam compatíveis com a deficiência de que são
portadoras, em obediência ao disposto no inciso VIII do artigo 39 da Constituição Federal. 
2.11.1. Os portadores de deficiência física que desejarem os benefícios mencionados neste Edital deverão se manifestar
em impresso próprio que será distribuído por ocasião da prova.
2.11.2. Serão consideradas deficiências aquelas conceituadas pela medicina especializada, de acordo com os padrões
mundialmente estabelecidos e que constituam inferioridade que implique em grau acentuado de dificuldade para
integração social.
2.11.3. Não serão considerados como deficiência os distúrbios passíveis de correção.
2.11.4. Após o ingresso do candidato portador de deficiência, a mesma não poderá ser argüida para justificar a
concessão de readaptação de cargo, bem como para aposentadoria por invalidez.
2.11.5. Os candidatos constantes da lista especial (portadores de deficiência) serão convocados pelo Município de Iperó
para exame médico específico, quando da nomeação, com finalidade de avaliação da compatibilidade entre as
atribuições do cargo e a deficiência declarada.
2.11.6. Havendo parecer médico oficial contrário à condição de deficiente, o candidato será automaticamente incluído
na listagem correspondente. 
2.11.7. Na falta de candidatos aprovados para as vagas reservadas a deficientes, estas serão preenchidas pelos demais
concursados, com estrita observância da ordem classificatória. 
2.12. Os candidatos que necessitarem de prova especial (braile ou ampliada), ou que tiverem dificuldades de
locomoção, deverão comunicar sua situação durante o período de inscrição, através de e-mail para o endereço
eletrônico remorecursos@remorecursos.com.br.
2.12.1. Os candidatos que não o fizerem durante o período previsto para a inscrição, não terão sua prova especial
preparada, seja qual for o motivo alegado.
2.13. Será publicado no Mural de Informações do Município e no site www.remorecursos.com.br a relação completa de
todos os candidatos inscritos, com a indicação dos respectivos números de inscrições.
2.14. Serão publicadas duas listagens de candidatos aprovados: uma apenas com os deficientes e outra com todos os
que lograram êxito no Concurso Público.
3. REQUISITOS PARA A POSSE
São requisitos para a posse das vagas dos cargos em concurso:
3.1. Ter 18 anos ou mais;
3.2. Possuir Carteira de Identidade - R.G.;
3.3. Possuir CPF (CIC);
3.4. Possuir Certificado de Reservista, se do sexo masculino;
3.5. Possuir Carteira de Trabalho e Previdência Social;
3.6. Possuir Título de Eleitor e estar em dia com a Justiça Eleitoral;
3.7. Aprovação em exame médico e psicológico;
3.8. Ser brasileiro nato ou naturalizado;
3.9. Estar em gozo dos direitos políticos e civis;
3.10. Apresentar 02 fotos recentes do modelo 3 x 4;
3.11. Ter os pré requisitos de escolaridade e ou registros em órgãos competentes de acordo com o Quadro II abaixo:



QUADRO II – HABILITAÇÃO EXIGIDA
Cargos Habilitação

Professor Titular de Ensino Fundamental II – Ciências

Licenciatura plena em ciências biológicas.
Licenciatura em ciências com habilitação plena em
biologia, física, matemática ou química.
Licenciatura plena em história natural.

Professor Titular de Ensino Fundamental II – Educação
Física Licenciatura plena em Educação Física

Professor Titular de Ensino Médio – Biologia
Licenciatura plena em Ciências Biológicas ou
História Natural. Licenciatura em Ciências com
habilitação em Biologia.

Professor Adjunto de Educação Infantil

Habilitação específica de nível médio com
especialização em Educação Infantil ou
Licenciatura Plena em Pedagogia com habilitação
nas séries iniciais do Ensino Fundamental.

Professor Adjunto de Ensino Fundamental II – Português Licenciatura plena em Letras com habilitação em
Português

Professor Adjunto de Ensino Fundamental II –
Matemática

Licenciatura plena em matemática ou física ou
química. Licenciatura em ciências com habilitação
plena em matemática.

Professor Adjunto de Ensino Fundamental II – Ciências

Licenciatura plena em ciências biológicas.
Licenciatura em ciências com habilitação plena em
biologia, física, matemática ou química.
Licenciatura plena em história natural.

Professor Adjunto de Ensino Fundamental II – Educação
Artística Licenciatura plena em Educação Artística

Professor Adjunto de Ensino Médio – Física
Licenciatura plena em Física. Licenciatura em
Ciências ou Matemática com habilitação plena em
Física

Professor Adjunto de Ensino Médio – Química Licenciatura plena o em Química. Licenciatura em
Ciências ou Física com habilitação em Química.

Advogado Superior – Direito – OAB
Agente escolar Ensino Fundamental Incompleto
Almoxarife Ensino Fundamental Completo
Assistente Social Superior Assis.Social – CRAS
Auxiliar de atendimento escolar Ensino Fundamental Completo
Bibliotecário Ensino Médio Completo
Chefe de obras Ensino Fundamental Completo

Contador Técnico em Contabilidade ou superior em Ciências
Contábeis - CRC

Digitador Ensino Fundamental Completo
Encanador Ensino Fundamental Incompleto
Encarregado de Manutenção Ensino Fundamental Completo
Enfermeiro Padrão Superior em enfermagem – COREN
Escriturário II Ensino Fundamental Completo
Escriturário III Ensino Fundamental Completo
Escriturário IV Ensino Fundamental Completo
Farmacêutico Superior em Farmácia – CRF
Fiscal de Tributo Ensino Médio Completo
Funileiro Ensino Fundamental Incompleto
Inspetor de Serviços Gerais I Ensino Fundamental Incompleto
Inspetor de Serviços Gerais II Ensino Fundamental Completo

Instrutor de Artes Plásticas Ensino Fundamental Completo – Cursos
Específicos na área

Instrutor de Artes Musicais Ensino Fundamental Completo – Cursos
Específicos na área

Instrutor de Artes Cênicas Ensino Fundamental Completo – Cursos
Específicos na área



Instrutor de Ensino – Marcenaria Ensino Médio Completo – cursos específicos na
área

Instrutor de Ensino – Tapeçaria Ensino Médio Completo – cursos específicos na
área

Instrutor de Ensino – Informática Ensino Médio Completo – cursos específicos na
área

Instrutor de Ensino – Desenho Técnico Ensino Médio Completo – cursos específicos na
área

Instrutor de Ensino - Eletricidade Ensino Médio Completo – cursos específicos na
área

Instrutor de Ensino - Metrologia Ensino Fundamental Completo – Cursos
Específicos na área

Médico Ginecologista Superior Medicina, residência em ginecologia –
CRM

Médico I / 20 horas Superior Medicina – CRM
Médico II/ 40 horas Superior Medicina – CRM
Meio Oficial de Obras Ensino Fundamental Incompleto
Motorista Ensino Fundamental Incompleto - CNH-D
Nutricionista Superior em Nutrição
Operador de Maquina Ensino Fundamental Incompleto - CNH-D
Pedreiro Ensino Fundamental Incompleto
Serviços Gerais Ensino Fundamental Incompleto
Técnico Agrícola Técnico em Agropecuária - CREA
Técnico de Educação Física Licenciatura Plena em Educação Física
Telefonista Ensino Fundamental Completo
Vigia de Patrimônio Ensino Fundamental Incompleto

4. DAS PROVAS
4.1. Os concursos para os cargos de Vigia de Patrimônio, Agente Escolar, Inspetor de Serviços Gerais I serão
constituídos somente de uma prova de Português e Matemática em forma de testes, nível de 2ª série do Ensino
Fundamental, conforme programas no item 9.1 deste edital.
4.2. Os concursos para os cargos de Funileiro, Operador de Máquinas e Serviços Gerais, serão constituídos de uma
prova de Português e Matemática em forma de testes, nível de 2ª série do Ensino Fundamental e de uma prova prática
conforme programas no item 9.1 e 9.1.1 deste edital. 
4.2.1. Serão chamados para as provas práticas de funileiro os cinco (5) melhor classificados na prova de teste. Em caso
de empate na última colocação, serão chamados todos os que obtiverem esta nota de empate.
4.2.2. Serão chamados para a prova prática de Operador de Máquinas os seis (6) melhor classificados na prova de teste.
Em caso de empate na última colocação, serão chamados todos os que obtiverem esta nota de empate.
4.2.3. Serão chamados para a prova prática de Serviços Gerais os setenta e dois (72) melhor classificados na prova de
teste. Em caso de empate na última colocação, serão chamados todos os que obtiverem esta nota de empate.
4.3. Os concursos para os cargos de Encanador, Meio Oficial de Obras, Motorista e Pedreiro, serão constituídos de uma
prova de Português e Matemática em forma de testes, nível de 4ª série do Ensino Fundamental e de uma prova prática,
conforme programas e instruções descritas no item 9.2 e 9.2.1 deste Edital. 
4.3.1. Serão chamados para as provas práticas de Encanador os cinco (5) melhor classificados na prova de teste. Em
caso de empate na última colocação, serão chamados todos os que obtiverem esta nota de empate.
4.3.2. Serão chamados para a prova prática de Meio Oficial de Obras os seis (6) melhor classificados na prova de teste.
Em caso de empate na última colocação, serão chamados todos os que obtiverem esta nota de empate.
4.3.3. Serão chamados para a prova prática de Motoristas os vinte e um (21) melhor classificados na prova de teste. Em
caso de empate na última colocação, serão chamados todos os que obtiverem esta nota de empate.
4.3.4. Serão chamados para a prova prática de Pedreiro os seis (6) melhor classificados na prova de teste Em caso de
empate na última colocação, serão chamados todos os que obtiverem esta nota de empate.
4.4. Os concursos para os cargos de Almoxarife, Telefonista, Inspetor de Serviços Gerais II e Auxiliar de Atendimento
Escolar, serão constituídos somente de uma prova de Português e Matemática em forma de testes, nível do Ensino
Fundamental Completo, conforme programas descritos no item 9.3 deste edital.
4.5. Os concursos para Instrutor de Artes Plásticas, Instrutor de Artes Cênicas e Instrutor de Artes Musicais serão
constituídos de uma prova de Português e Matemática em forma de testes, nível do Ensino Fundamental Completo e de



duas questões dissertativas sobre assuntos específicos a cada uma dessas áreas, conforme programas descritos no item
9.3 e 9.3.1 deste edital.
4.6. Os concursos para os cargos de Chefe de Obras e Encarregado de Manutenção serão constituídos de uma única
prova de Português, Matemática em nível do Ensino Fundamental Completo e Conhecimentos Específicos conforme os
programas especificados no item 9.3 e 9.3.2 deste Edital.
4.7. Os concursos para os cargos de Escriturário II, Escriturário III, Escriturário IV e Digitador, serão constituídos de
uma prova de Português e Matemática em forma de testes, nível do Ensino Fundamental e de uma prova prática,
conforme programas e instruções descritas no item 9.3 e 9.3.3 deste Edital. 
4.7.1. Serão chamados para as provas práticas de Escriturário II os cinqüenta e um (51) melhor classificados na prova
de teste. Em caso de empate na última colocação, serão chamados todos os que obtiverem esta nota de empate.
4.7.2. Serão chamados para a prova prática de Escriturário III e Escriturário IV os nove (9) melhor classificados em
cada cargo para a prova de teste. Em caso de empate na última colocação, serão chamados todos os que obtiverem esta
nota de empate.
4.7.3. Serão chamados para a prova prática de Digitador os quinze (15) melhor classificados na prova de testes. Em
caso de empate na última colocação, serão chamados todos os que obtiverem esta nota de empate.
4.8. Os concursos para os cargos de Instrutor de Ensino (Metrologia), Instrutor de Ensino (Desenho Técnico), Instrutor
de Ensino (Informática), Instrutor de Ensino (Eletricidade), Instrutor de Ensino (Marcenaria), Instrutor de Ensino
(Tapeçaria), Contador, Técnico Agrícola, Bibliotecário e Fiscal de Tributos serão constituídos de uma prova em forma
de testes de Português e Matemática em nível de Ensino Médio conforme o item 9.4 e deste edital e também de
conhecimentos específicos conforme programas específicos que se encontram indicados nos itens abaixo:
4.8.1. Instrutor de Ensino (metrologia) – 9.4.1;
4.8.2. Instrutor de Ensino (Desenho Técnico) – 9.4.2;
4.8.3. Instrutor de Ensino (Informática) – 9.4.3;
4.8.4. Instrutor de Ensino (Eletricidade) – 9.4.4;
4.8.5. Instrutor de Ensino (Marcenaria) – 9.4.5;
4.8.6. Instrutor de Ensino (Tapeçaria) – 9.4.6;
4.8.7. Técnico Agrícola – 9.4.7;
4.8.8. Contador – 9.4.8;
4.8.9. Bibliotecário – 9.4.9;
4.8.10. Fiscal de Tributos – 9.4.10.
4.9. O concurso para os cargos de Professor Adjunto de Educação Infantil será constituído de uma prova em forma de
testes de Português e Matemática e conhecimentos específicos conforme programas e bibliografia especificados no item
9.5.1 deste edital.
4.10. Os concursos para os Professores Titulares de Ensino Fundamental II de Ciências e Educação Física; para os
Professores Titulares de Ensino Médio de Biologia; para Professores Adjuntos de Ensino Médio de Física e Química;
para os Professores Adjuntos de Ensino Fundamental II de Português, Matemática, Educação Artística e Ciências, serão
constituídos de uma prova de Português cujo programa encontra-se no item 9.5.2 deste edital e pelos programas
específicos que encontram-se nos itens abaixo indicados:
4.10.1. Educação Física – 9.5.3;
4.10.2. Ciências (titular e adjunto) – 9.5.4;
4.10.3. Educação Artística – 9.5.5;
4.10.4. Português (além do acima indicado) – 9.5.6;
4.10.5. Matemática – 9.5.7;
4.10.6. Biologia – 9.5.8;
4.10.7. Física – 9.5.9;
4.10.8. Química – 9.5.10;
4.11. Os Concursos para os cargos de Técnico de Educação Física, Advogado, Assistente Social, serão constituídos de
uma única prova de Português, cujo programa encontra-se no item 9.6 deste edital, e de Conhecimentos Específicos, em
forma de testes, de acordo com os programas e bibliografias apresentados nos itens abaixo: 
4.11.1. Técnico de Educação Física – 9.6.1;
4.11.2. Advogado – 9.6.2;



4.11.3. Assistente Social – 9.6.3;
4.12. Os concursos para os cargos de Enfermeiro Padrão, Farmacêutico, Médico Ginecologista, Médico I (20 horas),
Médico II (40 horas), Nutricionista, serão constituídos de uma única prova para cada um dos cargos, na forma de testes
de Conhecimentos Específicos de acordo com os programas e bibliografias constantes nos itens abaixo indicados deste
Edital:
4.12.1. Nutricionista – 9.7.1;
4.12.2. Farmacêutico – 9.7.2;
4.12.3. Enfermeiro Padrão – 9.7.3;
4.12.4. Médico I (20 horas) e Médico II (40 horas) – 9.7.4;
4.12.5. Médico Ginecologista – 9.7.5.
5. DO CRONOGRAMA DAS PROVAS
5.1. As provas serão realizadas em local e horário ainda a ser determinado e divulgado no posto de inscrição, no mural
da Prefeitura, no site www.remorecursos.com.br e, eventualmente, publicado em jornal local. 
5.2. As principais datas do concurso obedecerão as datas do quadro abaixo:
5.3. QUADRO III – DATAS DAS PROVAS

Cargos Data de:
divulgação dos

locais de
provas

encerramento
das inscrições

realização
da prova
teórica

convocação
para prova

prática

realização
de prova
prática

Professor Titular de Ensino
Fundamental II – Ciências 2/1/2004 5/1/2004 11/1/2004 - -

Professor Titular de Ensino
Fundamental II – Educação Física 2/1/2004 5/1/2004 11/1/2004 - -

Professor Titular de Ensino Médio –
Biologia 2/1/2004 5/1/2004 11/1/2004 - -

Professor Adjunto de Educação
Infantil 2/1/2004 5/1/2004 11/1/2004 - -

Professor Adjunto de Ensino
Fundamental II – Português 2/1/2004 5/1/2004 11/1/2004 - -

Professor Adjunto de Ensino
Fundamental II – Matemática 2/1/2004 5/1/2004 11/1/2004 - -

Professor Adjunto de Ensino
Fundamental II – Ciências 2/1/2004 5/1/2004 11/1/2004 - -

Professor Adjunto de Ensino
Fundamental II – Educação Artística 2/1/2004 5/1/2004 11/1/2004 - -

Professor Adjunto de Ensino Médio –
Física 2/1/2004 5/1/2004 11/1/2004 - -

Professor Adjunto de Ensino Médio –
Química 2/1/2004 5/1/2004 11/1/2004 - -

Advogado 9/1/2004 12/1/2004 18/1/2004 - -
Agente Escolar 9/1/2004 12/1/2004 18/1/2004 - -
Almoxarife 9/1/2004 12/1/2004 18/1/2004 - -
Assistente Social 9/1/2004 12/1/2004 18/1/2004 - -
Auxiliar de atendimento escolar 9/1/2004 12/1/2004 18/1/2004 - -
Bibliotecário 9/1/2004 12/1/2004 18/1/2004 - -
Chefe de Obras 9/1/2004 12/1/2004 18/1/2004 - -
Contador 9/1/2004 12/1/2004 18/1/2004 - -
Digitador 2/1/2004 5/1/2004 11/1/2004 13/1/2004 18/1/2004
Encanador 2/1/2004 5/1/2004 11/1/2004 13/1/2004 18/1/2004
Encarregado de Manutenção 9/1/2004 12/1/2004 18/1/2004 - -
Enfermeiro Padrão 2/1/2004 5/1/2004 11/1/2004 - -
Escriturário II 2/1/2004 5/1/2004 11/1/2004 13/1/2004 18/1/2004
Escriturário III 2/1/2004 5/1/2004 11/1/2004 13/1/2004 18/1/2004
Escriturário IV 2/1/2004 5/1/2004 11/1/2004 13/1/2004 18/1/2004



Farmacêutico 2/1/2004 5/1/2004 11/1/2004 - -
Fiscal de Tributos 9/1/2004 12/1/2004 18/1/2004 - -
Funileiro 2/1/2004 5/1/2004 11/1/2004 13/1/2004 18/1/2004
Inspetor de Serviços Gerais I 9/1/2004 12/1/2004 18/1/2004 - -
Inspetor de Serviços Gerais II 9/1/2004 12/1/2004 18/1/2004 - -
Instrutor de Artes Plásticas 9/1/2004 12/1/2004 18/1/2004 - -
Instrutor de Artes Musicais 9/1/2004 12/1/2004 18/1/2004 - -
Instrutor de Artes Cênicas 9/1/2004 12/1/2004 18/1/2004 - -
Instrutor de Ensino - Metrologia 9/1/2004 12/1/2004 18/1/2004 - -
Instrutor de Ensino-Marcenaria 9/1/2004 12/1/2004 18/1/2004 - -
Instrutor de Ensino- Tapeçaria 9/1/2004 12/1/2004 18/1/2004 - -
Instrutor de Ensino- Informática 9/1/2004 12/1/2004 18/1/2004 - -
Instrutor de Ensino- Desenho Técnico 9/1/2004 12/1/2004 18/1/2004 - -
Instrutor de Ensino Eletricidade 9/1/2004 12/1/2004 18/1/2004 - -
Médico Ginecologista 2/1/2004 5/1/2004 11/1/2004 - -
Médico I / 20 horas 2/1/2004 5/1/2004 11/1/2004 - -
Médico II/ 40 horas 2/1/2004 5/1/2004 11/1/2004 - -
Meio Oficial de Obras 2/1/2004 5/1/2004 11/1/2004 13/1/2004 18/1/2004
Motorista 2/1/2004 5/1/2004 11/1/2004 13/1/2004 18/1/2004
Nutricionista 2/1/2004 5/1/2004 11/1/2004 - -
Operador de Maquina 2/1/2004 5/1/2004 11/1/2004 13/1/2004 18/1/2004
Pedreiro 2/1/2004 5/1/2004 11/1/2004 13/1/2004 18/1/2004
Serviços Gerais 2/1/2004 5/1/2004 11/1/2004 13/1/2004 18/1/2004
Técnico Agrícola 9/1/2004 12/1/2004 18/1/2004 - -
Técnico de Educação Física 9/1/2004 12/1/2004 18/1/2004 - -
Telefonista 9/1/2004 12/1/2004 18/1/2004 - -
Vigia de Patrimônio 9/1/2004 12/1/2004 18/1/2004 - -
5.4. Serão assegurados horários distintos para a realização das provas para que os candidatos interessados em se
candidatar a mais de um cargo de acordo com a tabela abaixo.

Manhã Tarde
Professor de Ciências Professor de Biologia
Professor de Física Professor de Química
Auxiliar de atendimento Agente escolar
Contador Fiscal de tributos
Escriturário III Escriturário IV
Motorista Operador de máquinas
Professor de Educação Física Técnico de Educação Física
Encarregado de Manutenção Chefe de obras
Escriturário II Digitador

6. DA AVALIAÇÃO DAS PROVAS
6.1. As provas em forma de testes e as provas práticas serão avaliadas de zero a 100,0 (cem) pontos. 
6.2. Será considerado aprovado o candidato que:
6.2.1. Obtiver nota igual ou superior a 50 (cinqüenta) pontos na prova escrita, para as carreiras em que não há exigência
de prova prática. 
6.2.2. Obtiver nota igual ou superior a 50 (cinqüenta) pontos na prova prática, para carreiras onde há a exigência de
prova prática.
6.3. A simples obtenção da nota mínima de aprovação não dá ao candidato direito de pleitear uma das vagas.
6.4. Os candidatos aprovados serão classificados pela ordem decrescente de suas notas.
6.5. Para os cargos onde há a exigência de prova prática, a classificação dos candidatos será obtida através da soma das
notas obtidas na prova teórica e na prova prática. 
6.6. Em caso de empate na Classificação Final, terão preferência os candidatos que, pela ordem:
6.6.1. forem funcionários da Prefeitura de Iperó;
6.6.2. tiverem maior número de filhos;



6.6.3. tiverem maior idade.
6.7. As vagas serão ocupadas de acordo com a ordem de classificação obtida pelos candidatos aprovados nas provas.
6.8. Os candidatos aprovados, cuja ordem de classificação for maior do que o número de vagas existentes, comporão
uma lista de espera e na eventualidade de abertura de novas vagas serão chamados, pela ordem, para preenchê-las.
6.9. Esta lista terá a vigência de 02 anos, mesma vigência do concurso, podendo ser prorrogado uma única vez por igual
período, de acordo com item 8.3 deste edital.
7. DA CONVOCAÇÃO E CONTRATAÇÃO
7.1. O candidato convocado para assumir o cargo para o qual foi aprovado deverá se submeter a exame médico
realizado por uma junta médica do município. Este exame avaliará se o candidato é apto para o desempenho do cargo
em questão.
7.2. O candidato aprovado ingressará no Quadro de Servidores da Prefeitura Municipal de Iperó, sob o regime
estatutário em estágio probatório de 3 anos e para investidura deverá apresentar os documentos relacionados no item 3
deste Edital
7.3. A convocação do candidato classificado obedecerá a ordem da Homologação do Concurso, não gerando direito de
contratação a todos os classificados.
7.4. As convocações dos candidatos aprovados no Concurso Público em referência serão efetuadas através da fixação
no mural de avisos localizado no saguão da Prefeitura Municipal de Iperó, pelo prazo de 03(três) dias úteis
consecutivos. O não comparecimento do candidato aprovado, no prazo previsto, caracterizara desistência da vaga,
podendo ser convocado o classificado imediatamente posterior.
8. DOS DISPOSITIVOS FINAIS
8.1. Fica estabelecido o prazo de 48 horas corridas, a contar da data de divulgação do Edital ou de cada evento
realizado no âmbito do concurso – realização das provas, divulgação dos gabaritos ou outros – para interposição de
Recursos. 
8.2. Os recursos deverão ser dirigidos ao Presidente da Comissão Organizadora dos Concursos Públicos, através de
protocolo junto a Prefeitura Municipal de Iperó e deverão conter: 
8.2.1. nome, concurso público, número de inscrição e endereço do candidato;
8.2.2. fundamentação do recurso.
8.3. O prazo de validade do presente Concurso Público será de 2 (dois) anos, a partir de sua homologação, podendo ser
prorrogado uma única vez, por igual período.
8.4. A inexatidão das afirmativas ou irregularidades de documentos, ainda que verificadas posteriormente à
Homologação deste Concurso, eliminará o candidato independentemente de eventuais resultados obtidos nas Provas.
8.5. As ocorrências não previstas neste Edital serão analisadas, discutidas e resolvidas pela Comissão Organizadora dos
Concursos Públicos.
9. PROGRAMAS E BIBLIOGRAFIAS
9.1. Cargos de escolaridade equivalente à 2ª série do ensino fundamental: 
Vigia de Patrimônio, Agente Escolar, Inspetor de Serviços Gerais I, Funileiro, Operador de Máquinas, Serviços Gerais.
I. Português:
Ortografia; Substantivo: Gênero, Número e Grau; Adjetivo: Gênero, Número e Grau; Verbo: conjugação; Sinônimos e
Antônimos; Leitura e interpretação de textos.
II. Matemática:
Sistema de Numeração Decimal: Escrita e Leitura de Números; Operações elementares: Somar, subtrair, multiplicar e
dividir; Sistema Métrico; Sistema Monetário; Problemas envolvendo o conteúdo acima.
9.1.1. Os candidatos aos cargos de Funileiro, Operador de Máquinas e Serviços Gerais farão, além da prova de teste,
uma prova prática, conforme especificado no item 4.2 deste edital. Estas provas práticas seguirão os seguintes
programas:
I. Funileiro:
O candidato deverá conhecer as ferramentas utilizadas em funilaria, os tipos avarias e decidir qual o melhor
encaminhamento.
II. Operador de Máquinas:
O candidato será avaliado em uma das máquinas usuais em serviços da Prefeitura. Será solicitado que opere uma das
máquinas na execução de uma tarefa. Deverá identificar pequenos defeitos mecânicos, ter noções de conservação e
manutenção de veículos e conhecer a legislação de trânsito.



III. Serviços gerais:
O candidato deverá desempenhar uma tarefa inerente ao seu cargo como: executar pinturas de guias, carpir, cavar,
cavoucar, carregar e descarregar veículos, executar reparos em vias públicas, preparar massas para obras, executar
limpeza em praças e córregos, cuidar de plantas, carregar e descarregar suprimentos e outras tarefas assemelhadas.
9.2. Cargos de escolaridade equivalente à 4ª série do Ensino Fundamental:
Encanador, Meio Oficial de Obras, Motorista, Pedreiro
I. Português:
Acentuação Gráfica; Pontuação e Ortografia; Substantivo: Gênero, Número e Grau; Adjetivo: Gênero, Número e Grau;
Verbo- conjugação; Pronome: Colocação Pronominal; Sinônimos e antônimos; Leitura e interpretação de textos
II. Matemática:
Sistema de Numeração Decimal: Escrita e Leitura dos Números; Operações elementares: Somar-subtrair, multiplicar e
dividir; Múltiplos e Divisores; Frações; Sistema Métrico; Sistema Monetário; Perímetros e áreas; Problemas
envolvendo os assuntos a cima.
9.2.1. Os candidatos aos cargos de Encanador, Meio Oficial de Obras, Motorista e Pedreiro farão provas práticas
conforme estipulado no item 4.3 deste edital. Estas provas práticas seguirão os seguintes programas:
I. Encanador:
O candidato deverá conhecer as características e os tipos de tubulações (água, esgoto, junções, conexões) bem como os
materiais e ferramentas básicas. Deverá também ter conhecimento prático na execução de rufos, dobramentos de
chapas, solda branca. Conhecimento de medidas lineares (comprimento).
II. Meio-oficial de Obras:
Executar serviços de alvenaria em geral, ler desenhos e croquis, preparar tintas para pinturas de parede e de letras.
III. Motorista: 
Dirigir automóveis, caminhonetes e caminhões leves no transporte de cargas. Identificar pequenos defeitos mecânicos.
Ajuste de acento e retrovisor, respeito às leis de trânsito, saídas em rampa, habilidades ao dirigir, conhecimento das
principais peças do veículo, conhecimento das principais rotas da cidade e da região.
IV. Pedreiro:
Executar serviços de alvenaria em geral, ler desenhos e croquis, interpretar uma planta, preparar argamassas e outros
materiais para obras, utilizar o fio de prumo e nível d’água. 
9.3. Cargos de escolaridade equivalente ao ensino fundamental completo.
Almoxarife, Encarregado de Manutenção, Telefonista, Auxiliar de Atendimento Escolar, Inspetor de Serviços Gerais II,
Instrutor de Artes Musicais, Instrutor de Artes Plásticas, Instrutor de Artes Cênicas, Chefe de Obras, Escriturário II,
Escriturário III, Escriturário IV, Digitador.
I. Português:
Ortografia; Acentuação; Pontuação; Uso e colocação de pronome; Flexão nominal e verbal; Uso da crase;
Concordância nominal e verbal; Regência nominal e verbal; Figuras de linguagem; Interpretação de textos
II. Matemática:
Operações com números reais; Operações algébricas; Números e grandezas proporcionais: razões e proporções,
divisão; proporcional, regra de três simples e composta, porcentagem e juros; Funções do primeiro e segundo graus;
Equações do primeiro e segundo graus; Sistema métrico; Medidas de tempo; Medias de áreas e volumes.
9.3.1. Os candidatos aos cargos de Instrutor de Artes Cênicas, Instrutor de Artes Plásticas e Instrutor de Artes Musicais,
responderão duas questões dissertativas sobre os seguintes programas:
I. Artes Cênicas;
Conhecimentos em jogos teatrais para crianças, jovens e adolescentes. Histórias consagradas do folclore nacional e do
repertório teatral brasileiro infanto-juvenil. Práticas de recreação infanto-juvenil.
II. Artes Plásticas
Conhecimento das diversas técnicas de artes plásticas e sua adequação a crianças e jovens. Técnicas de ensino e
desenvolvimento das habilidades artísticas para jovens e adolescentes através do desenvolvimento de seu potencial
criador. Materialidade e imaginação criativa a vivência na formação do educador; características da representação
plástica do espaço infantil, fases da evolução do espaço. Conhecimentos das artes plásticas brasileiras, suas principais
obras e autores.
III. Artes Musicais



Teoria geral da música: notas, pentagrama, valores e pausas musicais. Compassos, claves, ligaduras e pontos de
aumento. Intervalos, tonalidades e harmonia. Conhecimento do cancioneiro nacional dedicado a crianças e
adolescentes, com ênfase nas canções folclóricas. Métodos de ensino musical para crianças e adolescentes.
9.3.2. Os candidatos aos cargos de Chefe de Obras e Encarregado de Manutenção responderão questões que versam
sobre conhecimentos específicos e que seguem os seguintes programas:
I. Chefe de Obras 
Conhecimentos Específicos em fontes de eletricidade, grandezas elétricas, corrente alternada, circuitos elétricos em
série e em paralelo, potência elétrica. Características e tipos de tubulações (junções e conexões). Execução de rufos e
solda branca. Ferramentas e instrumentos peculiares ao trabalho de pedreiro. Tintas e corantes. Cálculo de quantidades
de material. Leitura e interpretação de desenho técnico.
II. Encarregado de Manutenção
O candidato deverá ser capaz de realizar pequenos reparos na rede elétrica, trocar equipamentos elétricos internos, fazer
reparos de construção civil, trocar fechaduras, registros hidráulicos e torneiras, trocar vidros, desentupir canos, e
serviços assemelhados.
9.3.3. Os candidatos aos cargos de Digitador, Escriturário II, Escriturário III e Escriturário IV farão provas práticas
conforme estipulado no item 4.7 deste edital.
I. Programa de Digitador, Escriturário II, Escriturário III e Escriturário IV
As provas práticas seguirão o esquema abaixo e variarão de dificuldade (crescente) para Digitador, Escriturário II,
Escriturário III e Escriturário IV.
A prova prática será avaliada na escala de 0 (zero) a 10 (cem) pontos, utilizando-se o critério de avaliação de escore
bruto. Buscando aferir o conhecimento do candidato, a prova constará de duas partes. Utilização de editor de texto
(Microsoft Word) e de planilha eletrônica (Microsoft Excel), em microcomputador do tipo PC, em ambiente gráfico
Microsoft Windows. A aplicação será feita por turmas.
A prova no editor de texto será avaliada quanto à digitação de texto (transcrição) e a formatação do texto
(alfanumérico) digitado e terá a duração de 10 minutos para a digitação e a formatação do texto digitado. Na
produção/digitação serão considerados os toques brutos e os erros (número e tipos de erros cometidos na transcrição),
na escala de 0 (zero) a 50 (cinqüenta) pontos. Os toques brutos correspondem ao número total de toques dados pelo
candidato, incluindo vírgulas, espaços, pontos, acentuação e mudanças de parágrafo. Os erros serão observados toque a
toque, comparando-se com o texto original, considerando-se 1 (um) erro cada uma das seguintes ocorrências:
- inversão de letras, omissão e/ou excesso de letras, sinais e/ou acentos; letras, sinais e/ou acentos errados; duplicação
de letras;
- falta de espaço entre palavras; espaço a mais entre palavras e letras;
- falta ou uso indevido de maiúsculas;
- tabulação desigual; falta de tabulação e colocação de tabulação onde não existe.
A formatação do texto digitado, que seguirá as instruções a serem dadas quando da aplicação da prova, será pontuada
de 0 (zero) a 20 (vinte) pontos, sendo os seguintes erros observados e pontuados em 2 (dois) para cada ocorrência:
- fonte, tamanho, alinhamento, espaçamento (entre linhas, entre parágrafos), negrito, itálico, sublinhado, margem,
parágrafo.
Os toques líquidos serão calculados levando-se em conta o número de toques brutos, diminuído do número de erros
cometidos, segundo a fórmula:
TL = (TB - ERROS)
- Onde:
- TL = toques líquidos
- TB = toques brutos
- ERROS = toques errados
Em princípio, a nota 50 (cinqüenta) será atribuída à transcrição sem erros do texto dado como modelo e seguindo as
instruções dadas pelos examinadores.
A prova na planilha eletrônica será avaliada na escala de 0 (zero) a 50 (cinquenta) pontos e constará de um rol de
tarefas a serem realizadas em 10 minutos, de acordo com instruções predeterminadas. As divergências serão
consideradas como erro, com a seguinte pontuação:
- ausência de logotipo; título; classificação; cálculo, sombreamento, grade de tabela: desconto de 3 (três) pontos para
cada ausência ou erro;



- uso indevido (contrariando as especificações) de fonte, tamanho da fonte, alinhamento, formato: desconto de 2 (dois)
pontos para cada erro;
- para cada uma das seguintes ocorrências, desconto de 1 (hum) ponto:
a) inversão de letras; omissão e/ou excesso de letras, sinais e/ou acentos; letras, sinais e/ou acentos errados; duplicação
de letras;
b) falta de espaço entre palavras; espaço a mais entre palavras ou letras;
c) falta ou uso indevido de maiúsculas;
d) tabela desigual; falta de tabulação e colocação de tabulação onde não existe.
Em princípio, a nota 50 (cinquenta) será atribuída ao cumprimento das tarefas sem erro de dados e especificações.
A nota da prova prática corresponderá à soma dos pontos obtidos na prova de editor de texto (digitação e formatação) e
planilha eletrônica.
Não haverá, em hipótese alguma, vista ou revisão de prova(s).
9.4. Cargos equivalentes ao ensino médio.
Instrutor de Ensino (Marcenaria), Instrutor de Ensino (Tapeçaria) Instrutor de Ensino (Metrologia), Instrutor de Ensino
(Desenho Técnico), Instrutor de Ensino (Informática), Instrutor de Ensino (Eletricidade), Técnico Agrícola, Contador,
Fiscal de Tributos, Bibliotecário
I. Português:
Ortografia; Acentuação; Pontuação; Uso e colocação de pronome; Flexão nominal e verbal; Concordância nominal e
verbal; Uso de crase; Regência nominal e verbal; Figuras de linguagem; Análise sintática; Interpretação de textos.
II. Matemática:
Operações com números reais; Operações algébricas; Números e grandezas proporcionais: razões e proporções,
divisão; proporcional, regra de três simples e composta, porcentagem e juros; Funções do primeiro e segundo graus;
Equações do primeiro e segundo graus; Sistema métrico; Medidas de tempo.
Os candidatos responderão, ainda, questões específicas sobre os seguintes programas:
9.4.1. Instrutor de Ensino (Metrologia)
Conhecimentos Específicos sobre Instrumentos de Medição: escalas; conversões de sistema de medidas; sistema ISO de
tolerância; leitura de paquímetro; leitura de micrômetro.
9.4.2. Instrutor de Ensino (Desenho Técnico)
Conhecimentos Específicos em Desenho técnico: caligrafia técnica, figuras geométricas, sólidos geométricos,
perspectiva isométrica, projeção ortogonal, linhas, cotagem, supressão de vistas, desenho em corte, meio corte, corte
parcial, corte total e escalas.
9.4.3. Instrutor de Ensino (Informática) 
Conhecimentos Específicos em Informática: Hardware – mainframes, microcomputadores, periféricos, placas de
expansão, upgrade, manutenção, configuração, redes. Software: Sistemas Operacionais: MS-DOS, Windows, Linux;
Aplicativos: processadores de textos, planilhas eletrônicas, gerenciadores de banco de dados, apresentação multimídia,
programas gráficos; Utilitários: Antivírus, backup de arquivos, diagnóstico de sistema;Internet: acesso e navegação,
correio eletrônico, downloads e uploads.
9.4.4. Instrutor de Ensino (Eletricidade)
Conhecimentos específicos em Eletricidade: Fontes de eletricidade, grandezas elétricas, corrente alternada. Circuitos
elétricos em série e em paralelo; associação de resistores; Lei de Ohm; Leis Kirchoff; potência elétrica; resistividade;
queda de tensão; eletromagnetismo; leitura de diagramas; leitura e interpretação de desenho técnico.
9.4.5. Instrutor de Ensino (Marcenaria)
Conhecimentos específicos em Marcenaria: Maquinário; prevenção de acidentes; preparação de materiais; sistema
métrico decimal; leitura e interpretação de desenho técnico; recortes; acabamento e montagem.
9.4.6. Instrutor de Ensino (Tapeçaria)
Conhecimentos específicos em Tapeçaria: Conceitos em tapeçaria; tipos de revestimento; máquinas e ferramentas;
segurança no trabalho; equipamento e de proteção individual; sistema métrico decimal; traçado do revestimento;
preparação e operação de máquina de costura reta.
9.4.7. Técnico Agrícola
Conhecimento específico em: adubação; sementes; plantio; época, população de plantas, regulagem de plantadeiras,
expurgos, controle de doenças, pragas e plantas daninhas, consorciação, técnicas de colheita, armazenagem, hortaliças:



adubação, característica dos cultivares, doenças e pragas; controle de plantas daninhas; máquinas agrícolas e seus
implementos.
9.4.8. Contador
Princípios contábeis, regime de competência, plano de contas, conciliação contábil, registros contábeis. Controle
contábil. Demonstrações contábeis: estruturação e movimentação das contas contábeis, demonstração do resultado do
exercício. Análise e interpretação de demonstrações contábeis.
Administração pública: administração direta e indireta. Processo orçamentário: plano plurianual, lei de diretrizes
orçamentárias e lei orçamentária anual. Princípios orçamentários. Classificação orçamentária: classificação
institucional, funcional-programática, econômica e por fonte de recursos. Receitas e despesas orçamentárias e extra-
orçamentárias. Execução orçamentária e contábil: estágios da receita e da despesa pública; créditos adicionais.
Patrimônio público: aspectos qualitativos e quantitativos; variações patrimoniais: variações ativas e variações passivas.
Dívida pública flutuante e fundada; plano de contas: função e funcionamento das contas. Escrituração contábil.
Controle interno e controle externo. Prestação de contas e transparência na gestão fiscal: relatório resumido da
execução orçamentária, relatório de gestão fiscal e balanço geral do exercício.
9.4.9. Bibliotecário
Conhecimentos específicos: catalogação e classificação: códigos de catalogação, tipos de catálogos, sistemas de
classificação. Organização e administração de bibliotecas especializadas: seleção, aquisição, tipo de biblioteca (acesso
livre ou fechado), circulação e empréstimos. Documentação e automação: normatização da documentação, organismos
nacionais e internacionais de documentação. Sistema decimal de Melvil Dewey.
9.4.10. Fiscal de tributos
Conhecimentos sobre o código tributário de Iperó.
9.5. Cargos de professores
9.5.1. Professor Adjunto de Educação Infantil 
I. Português:
Ortografia; Acentuação; Pontuação; Uso e colocação de pronome; Flexão nominal e verbal; Uso da crase;
Concordância nominal e verbal; Regência nominal e verbal; Figuras de linguagem; Interpretação de textos
II. Matemática:
Sistema de Numeração Decimal: Escrita e Leitura dos Números; Operações elementares: Somar-subtrair, multiplicar e
dividir; Múltiplos e Divisores; Frações; Sistema Métrico; Sistema Monetário; Perímetros e áreas; Problemas
envolvendo os assuntos a cima.
III. Conhecimentos específicos para professores de Educação Infantil
Diferenças individuais: fatores determinantes e capacidades mentais. Desenvolvimento da inteligência. Motivação
infantil. Aprendizagem e necessidades. Personalidade infantil. Ajustamento emocional e processo de socialização.
Princípios e fundamentos dos parâmetros Curriculares Nacionais. Organização da escolaridade em ciclos. Objetivos,
conteúdos e avaliação. Orientações didáticas: autonomia, diversidade, interação e cooperação, disponibilidade para
aprendizagem, organização do tempo e do espaço, seleção de material. Estágios do desenvolvimento da criança. Zona
proximal de aprendizagem; zona real; a importância do contexto histórico e social para ocorrer uma aprendizagem
significativa; desenvolvimento.
IV. Bibliografia:
a. Parâmetros Curriculares Nacionais – Volumes 1 a 10 (acessível através do site do MEC. www.mec.gov.br);
b. FERREIRO, Emilia. – Com Todas as Letras. São Paulo, Cortez Editora, 1998.
c. FERREIRO, Emilia – Alfabetização em Processo. São Paulo, Cortez Editora, 1996. 
d. PIAGET, Jean ;O Juízo Moral da Criança, Editora Summus , 1994
9.5.2. Professores Titulares e Adjuntos do Ensino Médio e do Ensino Fundamental II
I. Português:
Ortografia; Acentuação; Pontuação; Uso e colocação de pronome; Flexão nominal e verbal; Concordância nominal e
verbal; Uso de crase; Regência nominal e verbal; Figuras de linguagem; Análise sintática; Interpretação de textos
9.5.3. Professor de Educação Física (conteúdo específico)
Princípio fundamentais - conceitos: anatomia, biometria, biomecânica, fisiologia do esforço, socorro de urgência.
Conceitos, princípios, finalidade e objetivos da Educação Física: condicionamento físico, legislação, metodologia,
métodos gimnicos, organização desportiva, pedagogia. Fundamentos técnicos e táticos, regras, equipamentos e
instalações utilizadas nos seguintes esportes: atletismo, basquetebol, ginástica, ginástica artística (olímpica), handebol,
natação, recreação, voleibol, futebol.



I. Bibliografia: 
a. FOX, E. L. & MATHEWS, D. K. - Bases fisiológicas da Educação Física e dos Desportos
b. TUBINO, Manoel J. G. - Metodologia cientifica do treinamento desportivo
c. FREIRE, João Batista - Educação de corpo inteiro
d. Edson de Jesus Manoel, Eduardo Kokubun, Go Tani - Educação física escolar: fundamentos de uma abordagem
desenvolvimentista
e. MCARDLE, W.D. et all. - Fisiologia do exercício: energia, nutrição e desempenho humano
f. WEINECK, Jurgen - Biologia do esporte
9.5.4. Professor de Ciências (titular e adjunto)
Meio Físico: ar e água. Seres vivos: ecologia, célula, funções vitais. Noções de Física e Química: matéria, elemento
químico, substâncias simples e compostas, misturas e combinações, fracionamento e separações, reações ou
combinações químicas, funções químicas. Fundamentos de mecânica: termologia, eletricidade e ondas. 
I. Bibliografia:
a. BARROS, Carlos. Coleção de Ciências – O corpo Humano. Quarto volume. São Paulo. Siciliano: 2002.
b. BONJORNO, José Roberto, Bonjorno, Regina Azenha e Ramos, Clinton Márcio. Física. 
c. FELTRE, Ricardo e Yoshida Setsuo. Química. Quarto volume
d. CURTIS, Helena. Biologia.
e. SOARES, José Luis. Biologia (três volumes)
9.5.5. Professor de Educação Artística
O professor como agente provocador do processo criativo; planejamento e avaliação de um curso de artes; potencial
criador; materialidade e imaginação criativa a vivência na formação do educador; características da representação
plástica do espaço infantil, fases da evolução do espaço, o desenho como expressão a personalidade, o desenho como
instrumento de um diagnóstico.

I. Bibliografia:
a. MARCHESI JR. Isaias, – Atividades de Educação Artística (4 vol). São Paulo, Ática, 1998.
9.5.6. Professor de Português
Leitura interpretação e compreensão crítica de texto, em que será avaliados os seguintes aspectos: capacidade de
relacionar o texto e o contexto histórico e cultural, compreendendo-o em suas dimensões sociais; reconhecer a natureza
e a especificidade de cada texto (narrativo, descritivo dissertativo, poético, técnico etc.); operar sobre a norma culta ou
outros níveis de linguagem. O candidato deverá dominar as estruturas lingüísticas no plano da morfologia, sintaxe e
semântica, bem como a ortografia. Serão exigidos os conhecimentos de Literatura Brasileira através de leituras de
textos dos principais períodos e respectivos autores da literatura brasileira: a lírica e a prosa barroca, a lírica arcádica, a
lírica e a prosa romântica, a prosa realista naturalista, a lírica parnasiana, a lírica simbolista, a lírica modernista, a prosa
pré modernista e modernista.
I. Bibliografia:
a. BOSI, Alfredo. História Concisa da Literatura Brasileira. São Paulo, Cultrix, 1970.
b. HILDEBRANDO, André. Gramática Ilustrada. Editora Moderna.
c. PLATÃO, Francisco S., FIORIN, José L. – Lições de Texto – Leitura e Redação. São Paulo, Ática, 1997.
d. CUNHA, Celso Ferreira de e CINTRA, Lindley. Nova Gramática do Português Contemporâneo. Rio de Janeiro,
Nova Fronteira, 1985.
9.5.7. Professor de Matemática:
Números naturais e números inteiros: divisibilidade, máximo divisor comum, decomposição em fatores primos.
Números racionais. Noção elementar de números reais: operações e propriedades, relação de ordem, valor absoluto
desigualdade. Porcentagem. Seqüências: progressões aritméticas, progressões geométricas. Polinômios e equações
algébricas. Noções de estatística; distribuição de freqüência (média e mediana); medidas de dispersão (variância e
desvio padrão). Sistemas lineares: matrizes e determinantes. Noções de função. Funções exponenciais e logarítmicas.
Arcos e ângulos: medida, relações. Funções trigonométricas. Geometria plana e espacial. Geometria analítica.
9.5.8. Professor de Biologia
Citologia : reconhecimento das células procarióticas e eucarióticas. Estrutura e função dos principais componentes
celulares. Composição química da célula. Mecanismo e Síntese Protéica; ácidos nucléicos. Divisão Celular. Genética:
Genética Clássica, primeira e segunda leis de Mendel, alelos múltiplos, herança quantitativa, heranças relacionadas aos



cromossomos sexuais. Clonagem. Organismos geneticamente modificados. Evolução. Origem da vida. Fixismo.
Teorias da Evolução: Lamarck, Darwin, neodarwismo. Evidências da Evolução. Especiação. Genética de populações.
Reinos: Moneras, Protistas, Fungos: características gerais e importância. Reino Metáfita - principais grupos com suas
características, reprodução, locais de vida e importância: briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Reino
Metazoa – principais grupos: Poríferos, Celenterados, Platelmintos, Nemotelmintos, Anelídeos, Moluscos, Antrópodos
Equinodermes e Vertebrados. Fisiologia. Vegetal – transpiração, estômatos, condução de seivas, fotossíntese,
respiração, fermentação e fitohormônios. Animal – digestão, respiração, circulação, excreção, sistemas nervoso e
endócrino. Embriologia. Noções básicas do desenvolvimento embrionário inicial do Anfioxo. Anexos embrionários.
Ecologia. Conceitos básicos. Energia e matéria nos ecossistemas. Ciclos biogeoquímicos: carbono, nitrogênio, oxigênio
e água. Sucessão ecológica. Populações. Relações entre os seres vivos. Agraves ao ambiente. 
9.5.9. Professor de Física. 
Cinemática. Dinâmica. Conservação de energia mecânica. Estática. Hidrostática. Termologia. Termodinâmica. Óptica
geométrica. Acústica. Som. Eletrostática. Eletrodinâmica. Magnetismo. Eletromagnetismo. Física moderna.
9.5.10. Professor de Química
Transformações químicas: reconhecimento, interpretação, representação,e aspectos quantitativos. Elementos químicos:
tabela periódica, propriedades, ligações químicas, geometria molecular, polaridade. Os ciclos da água, dióxido de
carbono, enxofre e nitrogênio. Funções inorgânicas. Soluções e colóides. Propriedades coligativas. Termoquímica.
Cinética química. Equilíbrios químicos. Eletroquímica. Química nuclear. Química orgânica: funções, isometria,
reações, polímeros.
9.6. Cargos de nível superior I 
Técnico de Educação Física, Advogado, Assistente Social.
I. Português
Ortografia; Acentuação; Pontuação; Uso e colocação de pronome; Flexão nominal e verbal; Concordância nominal e
verbal; Uso de crase; Regência nominal e verbal; Figuras de linguagem; Análise sintática; Interpretação de textos.
9.6.1. Técnico de Educação Física
Fundamentos técnicos e táticos, regras, equipamentos e instalações utilizadas nos seguintes esportes: atletismo,
natação, futebol, basquetebol, voleibol e recreação. Conceitos: anatomia, biometria, biomecânica, fisiologia do
esforço, socorro de urgência.
I. Bibliografia:
a. FREIRE, João Batista. “Educação de corpo inteiro. Teoria e prática de Educação Física”. São Paulo, Scipione, 1989.
b. TANI, Go et alli. “Educação Física escolar. fundamentos e uma abordagem desenvolvimentista”. Editora USP São
Paulo, 1988.
c. MEDINA, João Paulo Subuia. “O brasileiro e seu corpo: educação e política do corpo”. Campinas, Papirus, 1987 
d. ___ “A Educação Física cuida do corpo e mente. Bases para Renovação e Transformação de Educação Física”,
Campinas, Papirus, 1983 (Krisis). 
e. MAGILL, R. A.. “Aprendizagem Motora” - Conceitos e Aplicações. São Paulo, Editora Blucher, 1984.
f. FOX/BOWERS/FOSS. “Base Fisiológicas da Educação Física e Desportos”. Editora Guanabara, 1ª Edição.
g. WIRHED, Rolf. “Atlas de Anatomia do Movimento”, Editora Manole, 1ª Edição.
h. Parâmetros Curriculares Nacionais – Ensino Fundamental volumes 1 e 7 (acessível através do site do MEC.
www.mec.gov.br)
9.6.2. Advogado.
Conhecimentos Específicos. Legislação Social e Trabalhista: acidentes de trabalho, contrato individual de trabalho,
estabilidade, fundo de garantia, admissão e demissão, justa causa, CIPA e sindicatos. Direito Constitucional: Direitos e
Garantias Fundamentais, Administração Pública, Organização dos Poderes, Sistema Tributário Nacional. Direito
Administrativo: Direito Administrativo no Brasil, Atos Administrativos, Contratos Administrativos, Servidores
Públicos, Recursos Administrativos, Fazenda Pública. Código Tributário Municipal. Lei Orgânica do Município. Lei de
Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000). Lei das Licitações (Lei 8666/93 e suas alterações).
9.6.3. Assistente Social.
Teoria de Serviço Social. Pressupostos e fundamentos. Relação sujeito-objeto, objetivos. A praxis profissional, relação
teoria e prática. Vertentes de pensamentos (materialismo histórico, positivismo, fenomenologia). Metodologia em
Serviço Social. Alternativas metodológicas. Instrumentação: O atendimento individual, o trabalho com grupos,
comunidades e movimentos emergenciais, a questão das técnicas, o cotidiano como categoria de investigação.
Documentação: Pesquisa em Serviço Social. Metodologias aplicadas ao serviço social (fases metodológicas,
amostragem, universo, sistema de avaliação). Pesquisa participante: projetos alternativos. Administração e Serviço



Social. Poder/Burocracia e Sociedade. Lógica formal da administração. Escolas administrativas. Enfoques
contemporâneo da administração: a co-gestão, a auto-gestão e a participação. Política Social e Planejamento. A questão
social e a Conjuntura brasileira. Instituição e Estado. Movimentos Sociais e participação popular. Mecanismo de
Representação. CREAS, Sindicatos, Associações. Serviço Social em Saúde Pública. A prestação de serviços e a
Assistência Pública. O assistente social e a atividade comunitária. O trabalho social e os equipamentos comunitários de
Saúde Pública. 
I. Bibliografia
a. MARTINELLI, Maria Lúcia. “Serviço Social: identidade e alienação”. 8a Ed. São Paulo, Cortez.
b. BONETTI, Dilséa Adeodata. e outras. “Serviço Social e Ética – Convite a uma nova práxis”. 4a Ed. São Paulo,
Cortez.
c. SILVA, Maria Ozanira da Silva e. “O serviço social e o popular (o): resgate técnico-metodológico do projeto
profissional de ruptura”. 2a Ed. São Paulo, Cortez. 
9.7. Cargos de nível superior II
Enfermeiro Padrão, Farmacêutico, Médico Ginecologista, Médico I (20 horas), Médico II (40 horas), Nutricionista
9.7.1. Nutricionista
Anatomia humana. Substâncias alimentares. Nutrição e dietética. Nutrientes: construtores, reguladores e energéticos.
Alimentação racional. Ração alimentar: requisitos, aspectos energéticos, individualização do regime, cálculo dietético,
modificações no regime normal. A alimentação do latente, crianças, adolescentes, adulto, idoso, gestante e nutriz. A
alimentação sob o prisma sócio-econômico e educacional. Comportamento alimentar: planejamento da educação
nutricional. 
I. Bibliografia:
a. SÁ, Neide – Nutrição e Dietética – Nobel, São Paulo.
b. MOTTA, Denise Graco de, BOUG, Maria Cristina Faver – Educação Nutricional – Ibrasa, São Paulo.
9.7.2. Farmacêutico
Legislação farmacêutica: decreto 344/98. Noções básicas de farmacotécnica e farmacologia. Esterilização -
desinfecção. Controle de qualidade em farmácia. Estocagem - conservação - dispensação de medicamentos. Fórmulas
farmacêuticas. Bioquímica. Hematologia. Imunologia. Microbiologia. Parasitologia. Análise da urina. 
9.7.3. Enfermeiro Padrão
Administração em Enfermagem. Amamentação – Orientações. Anticoncepção. Aspectos Clínicos e Epidemiológicos de
Assistência no Processo de Cuidado do Cliente Adulto e Idoso. Assistência de Enfermagem no Período Pré-Natal.
Diagnósticos de enfermagem. Doença de Interesses para Saúde Pública. Doenças Crônicas Degenerativas. Doenças de
Notificação Compulsória. Doenças Infecciosas e Parasitárias. Doenças transmitidas por vetores. DST. Enfermagem em
Central de Material e Esterilização. Enfermagem em Saúde Mental. Fundamentos de Bioética e Código de Ética de
Enfermagem. Infecção Hospitalar. Prevenção de Acidentes de Trabalho. Programa Nacional de Imunização/Rede de
Frio. Regulamentação do Serviço Profissional de Enfermagem. Sistematização da Assistência de Enfermagem.
Vigilância Epidemiológica. 
9.7.4. Médico I (20 horas) e Médico II (40 horas)
Abdome agudo. Acidente cérebro vascular. Anemias. Antibióticoterapia. Arritmias cardíacas. Artrite reumatóide.
Neoplasias malignas. Pulmão. Mama. Cólon e reto. Estômago. Pâncreas. Fígado. Próstata. Rim. Tireóide. Choque.
Distúrbio ácido-base. Hemostasia. Distúrbio hidroeletrolítico. Doença inflamatória do cólon. Doença péptica. Embolia
pulmonar. Emergências endócrinas. Emergências oncológicas. Endocardites. Esclerose sistêmica progressiva. Febre
reumática. Hepatites; Hipertensão arterial sistêmica. Hipertensão intracraniana. Infecções do sistema nervoso central.
Insuficiência cardíaca. Insuficiência hepática. Insuficiência renal. Insuficiência respiratória. Intoxicação exógena.
Lúpus eritematoso sistêmico. Ventilação mecânica. Pancreatite aguda e crônica. Pneumonias. Reanimação
cardiopulmonar e cerebral. SIDA. Síndromes coronarianas agudas. 
9.7.5. Médico Ginecologista
Instrumental para colposcopia. Clínica, interpretação e classificação do exame colposcópico da cérvice, da vagina e da
vulva. Anatomia e histopatologia da cérvice, da vagina e da vulva. Exame citopatológico da cérvice, da vagina e da
vulva; classificação de Bethesda. Vulvovaginites e cervicites. Biópsia da cérvice, da vagina e da vulva. Infecções virais
do trato genital inferior. Rastreamento das lesões intra-epiteliais e do câncer da cérvice, da vagina e da vulva.
Diagnóstico e conduta das lesões intra-epiteliais do trato genital inferior. Doenças benignas da cérvice, da vagina e da
vulva. Obstetrícia. Gestação: conceitos e diagnóstico. Modificações Gerais do Organismo Materno. Assistência Pré
Natal. Propedêutico clínica da gravidez. Estudo do trajeto. Estática fetal. Contratilidade uterina. Mecanismo do Parto.
Estudo Clínico do Parto. Assistência ao Período de Dilatação. Assistência ao Período Expulsivo. Operação Cesariana.
Parto Pélvico. Apresentações Anômalas. Abortamento. Inserção Viciosa da Placenta. Sofrimento Fetal Agudo.
Gravidez de Alto Risco. 


