PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA
– ESTADO DE SÃO PAULO –
CNPJ (MF) 46.634.127/0001-63
Rua Nove de Julho, 304 – Centro – CEP. 18690-000
Fone/Fax: (14) 3848-9800

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2021
ABERTURA DE INSCRIÇÕES
A Prefeitura Municipal de Itatinga, Estado de São Paulo, por seu Prefeito que este subscreve, FAZ
SABER que se encontram abertas inscrições ao Concurso Público de Provas para: ENGENHEIRO CIVIL,
FISIOTERAPEUTA, MÉDICO CLÍNICO GERAL, MÉDICO GINECOLOGISTA, MÉDICO PEDIATRA,
NUTRICIONISTA e TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO e de Prova e Títulos para: PROFESSOR DE
ESPORTES, para provimento de cargos públicos vagos, abaixo relacionados, nos termos da Lei Complementar
Municipal nº 37/2003, Lei Complementar nº 70/2006, Lei Complementar nº 270/2018 e Lei Complementar nº
287/2019, Lei Complementar nº 294/2020 e das disposições contidas neste edital.
1. CARGO - VAGA - ESCOLARIDADE EXIGIDA - TIPO DE PROVA - CARGA HORÁRIA - SALÁRIO - TAXA
DE INSCRIÇÃO
1.1. ENGENHEIRO CIVIL
1.1.1. Vaga: 01
1.1.2. Escolaridade Exigida: Curso Superior de Engenharia Civil e Inscrição ativa no CREA
1.1.3. Tipo de Prova: Escrita de Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos Específicos
1.1.4. Carga horária: 40 horas semanais
1.1.5. Salário: R$ 3.817,99 Ref. XIX.1
1.1.6. Taxa de Inscrição: R$ 22,78
1.2. FISIOTERAPEUTA
1.2.1. Vaga: 01
1.2.2. Escolaridade Exigida: Curso Superior em Fisioterapia com Registro no Conselho de Classe.
1.2.3. Tipo de Prova: Escrita de Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos Específicos.
1.2.4. Carga horária: 20 horas semanais
1.2.5. Salário: R$ 2.529,55 Ref. IX.1
1.2.6. Taxa de Inscrição: R$ 22,78
1.3. MÉDICO CLÍNICO GERAL
1.3.1. Vaga: 01
1.3.2. Escolaridade Exigida: Ensino Superior em Medicina e Registro no CRM
1.3.3. Tipo de Prova: Escrita de Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos Específicos.
1.3.4. Carga horária: 20 horas semanais
1.3.5. Salário: 6.696,40 Ref. XX.1
1.3.6. Taxa de Inscrição: R$ 22,78
1.4. MÉDICO GINECOLOGISTA
1.4.1. Vaga: 01
1.4.2. Escolaridade Exigida: Ensino Superior em Medicina Específico em Ginecologia e Registro no CRM.
1.4.3. Tipo de Prova: Escrita de Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos Específicos
1.4.4. Carga horária: 20 horas semanais
1.4.5. Salário: R$ 6.696,40 Ref. XX.1
1.4.6. Taxa de Inscrição: R$ 22,78
1.5. MÉDICO PEDIATRA
1.5.1. Vaga: 01
1.5.2. Escolaridade Exigida: Ensino Superior em Medicina Específico em Pediatria e Registro no CRM.
1.5.3. Tipo de Prova: Escrita de Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos Específicos.
1.5.4. Carga horária: 20 horas semanais
1.5.5. Salário: R$ 6.696,40 Ref. XX.1

1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA
– ESTADO DE SÃO PAULO –
CNPJ (MF) 46.634.127/0001-63
Rua Nove de Julho, 304 – Centro – CEP. 18690-000
Fone/Fax: (14) 3848-9800

1.5.6. Taxa de Inscrição: R$ 22,78
1.6. NUTRICIONISTA
1.6.1. Vaga: 01
1.6.2. Escolaridade Exigida: Curso Superior em Nutrição com Registro no Conselho de Classe.
1.6.3. Tipo de Prova: Escrita de Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos Específicos
1.6.4. Carga horária: 40 horas semanais
1.6.5. Salário: R$ 2.757,21 Ref. X.1
1.6.6. Taxa de Inscrição: R$ 22,78
1.7. PROFESSOR DE ESPORTES
1.7.1. Vaga: 01
1.7.2. Escolaridade Exigida: Curso Superior de Educação Física e Inscrição ativa no Conselho Regional de
Educação Física.
1.7.3. Tipo de Prova: Escrita de Língua Portuguesa, Matemática, Atualidades, Conhecimentos Pedagógicos
e Conhecimentos Específicos.
1.7.4. Carga horária: 30 horas semanais
1.7.5. Salário: R$ 2.757,21 Ref. X.1
1.7.6. Taxa de Inscrição: R$ 22,78
1.8. TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
1.8.1. Vaga: 01
1.8.2. Escolaridade Exigida: Ensino Médio Completo com diploma ou certificado de Técnico em Segurança
do Trabalho e Registro no órgão competente.
1.8.3. Tipo de Prova: Escrita de Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos Básicos do Cargo.
1.8.4. Carga horária: 40 horas semanais
1.8.5. Salário: R$ 1.892,51 Ref. VI.1
1.8.6. Taxa de Inscrição: R$ 22,38
2. DAS INSCRIÇÕES
2.1. PERÍODO - HORÁRIO - SITE - PAGAMENTO DA TAXA
2.1.1. Os interessados deverão se inscrever pela internet, através do endereço eletrônico
www.omconsultoria.com.br, durante o período de 31 de maio a 14 de junho de 2021, até às 23h59min59seg horário de Brasília;
2.2. Localizar o “link” correspondente ao Concurso Público Nº 01/2021, da Prefeitura Municipal de Itatinga SP;
2.3. Ler o edital até o final;
2.4. Preencher a ficha de inscrição;
2.5. Efetuar o pagamento da inscrição, através de Boleto Bancário que será gerado pelo sistema;
2.5.1. O candidato deverá fazer o pagamento do boleto, que será gerado após 48 horas da inscrição. O
boleto deverá ser impresso através da Central do Candidato, localizado no endereço eletrônico
www.omconsultoria.com.br. e pago até 17 de junho de 2021, respeitado o horário do sistema bancário.
2.6. Para o pagamento da taxa de inscrição realizada pela internet, somente poderá ser utilizado o boleto
bancário gerado pelo site, em qualquer agência bancária.
2.6.1. A OM Consultoria Concursos Ltda e a Prefeitura Municipal não se responsabilizam por pagamentos
feitos fora de agências bancárias.
2.7. Após o término do período destinado para as inscrições a ficha de inscrição não estará mais disponível no
site;
2.8. A Prefeitura Municipal e a empresa OM Consultoria Concursos Ltda não se responsabilizarão por
solicitações de inscrições não efetivadas por eventuais falhas de comunicação, congestionamento de linhas de
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comunicação ou outros fatores de ordem técnica que impossibilitarem a correta transferência dos dados ou da
impressão dos documentos que possam advir de inscrições realizadas via internet, sendo de responsabilidade
do candidato, acompanhar a efetivação da inscrição;
2.9. REQUISITOS GERAIS PARA A INSCRIÇÃO A SEREM COMPROVADOS NO ATO DA CONTRATAÇÃO:
2.9.1. Ter nacionalidade brasileira ou estrangeira, conforme Emenda Constitucional 19/98;
2.9.2. Ter 18 (dezoito) anos completos ou a completar até a data da contratação;
2.9.3. Estar quite com Serviço Militar, se do sexo masculino;
2.9.4. Haver votado na última eleição ter justificado a ausência ou pago a multa;
2.9.5. Possuir escolaridade correspondente às exigências referentes aos cargos, nos termos dos subitens
1.1.2. a 1.8.2., deste Edital, no ato da contratação;
2.9.6. Não estar sendo processado ou cumprindo pena em liberdade, nem ter sido condenado por crime
contra o patrimônio ou a administração pública, nem ter sido demitido a bem do serviço público;
2.9.7. Não registrar antecedentes criminais, achando-se no exercício de seus direitos civis e políticos;
2.9.8. Gozar de boa saúde física e mental e não ser portador de deficiência incompatível com o exercício das
funções atinentes ao cargo a que concorre;
2.9.9. Não ser aposentado por invalidez e nem estar com idade de aposentadoria compulsória, conforme
Inciso II, do Artigo 40, da Constituição Federal;
2.9.10. Conhecer e estar de acordo com as exigências contidas no presente Edital.
2.10. Não será concedida isenção e nem haverá devolução de taxa de inscrição;
2.11. Não será aceita inscrição por via postal ou fora do período estabelecido no Item 2.1.1.;
2.12. Efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos para alteração de dados ou devolução de taxa;
3. DAS INSCRIÇÕES PARA PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA
3.1. Não haverá reserva de vaga às pessoas portadoras de deficiência, tendo em vista que o número de vagas
definido neste Edital, não permite a aplicação do percentual mínimo estabelecido pelo § 1º, do artigo 37 do
Decreto Federal Nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, que regulamenta a Lei Federal nº 7.853/89;
3.2. Aos portadores de deficiência devidamente inscritos e aprovados nos termos deste item, será destinada
uma vaga a cada 10 (dez) contratados por cargo, os quais não serão discriminados pela sua condição, exceto
quando a deficiência não possibilitar as suas nomeações, pelas características de atribuições e desempenhos,
incompatíveis com ela;
3.3. Às pessoas portadoras de deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no Decreto Federal
Nº 3.298/99, particularmente em seu artigo 4º, participarão do Concurso Público em igualdade de condições com
os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao
dia, horário e local de aplicação das provas, e à nota mínima exigida para todos os demais candidatos.
3.4. Os benefícios previstos nos parágrafos: 1º e 2º, do Artigo 4º, do Decreto Federal Nº 3.298, deverão ser
requeridos por escrito, durante o período das inscrições;
3.5. O candidato deverá declarar, quando da inscrição, ser portador de deficiência, especificando-a na ficha de
inscrição, preenchendo também a Ficha de Portadores de Deficiência, com apresentação de laudo médico, com
as seguintes características:
3.5.1. Laudo Médico original ou cópia simples deverá obedecer as seguintes exigências: ser referente aos
últimos 6 (seis) meses, descrever a espécie e o grau de deficiência, apresentar a provável causa das
deficiências especiais, apresentar os graus de autonomia, constar quando for o caso a necessidade do uso de
órteses, próteses ou adaptações. No caso de deficiente auditivo, o Laudo Médico deverá vir acompanhado de
uma audiometria recente (até 6 meses) e no caso de acuidade visual, o Laudo Médico deverá vir acompanhado
de acuidade em AO (ambos os olhos), patologia e campo visual;
3.5.2. O candidato portador de deficiência visual, além do envio da documentação indicada no Item 3..5.1.,
deverá solicitar, por escrito, até o término das inscrições, a confecção de prova especial em BRAILE ou
AMPLIADA, especificando o tipo de deficiência;
3.5.3. O candidato portador de deficiência que necessitar de tempo adicional para realização das provas,
além do envio da documentação indicada no Item 3.5.1., deverá encaminhar solicitação, por escrito, até o
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término das inscrições, com justificativa acompanhada de parecer emitido por especialista da área de sua
necessidade especial;
3.6. Aos deficientes visuais (amblíopes) serão oferecidas provas ampliadas;
3.7. O candidato deverá encaminhar a ficha preenchida e assinada e o laudo médico, via SEDEX, postado
impreterivelmente até o dia 15 de junho de 2021, para: OM Consultoria Concursos Ltda. - Concurso Público Prefeitura de Itatinga - Edital 01/2021- Rua Álvaro Ferreira de Moraes, 54 - V. Moraes - Cep 19900-250 Ourinhos - SP
3.8. O encaminhamento do laudo médico (original ou cópia simples), por qualquer via, é de responsabilidade
exclusiva do candidato. OM Consultoria Concursos Ltda não se responsabiliza por qualquer tipo de extravio
que impeça a chegada do laudo a seu destino;
3.9. O candidato portador de deficiência que não realizar a inscrição conforme este Item, não poderá impetrar
recurso em favor de sua condição;
4. DAS PROVAS
4.1. A data, local e horário para realização das provas serão divulgados pelo jornal local e disponibilizados no
endereço eletrônicos www.omconsultoria.com.br, com, pelo menos, cinco dias de antecedência;
4.2. O candidato deverá acompanhar a publicação de editais de abertura de inscrição, convocação para
provas, resultado final e outros, pelo jornal local. Outros meios de comunicação não possuem caráter oficial,
sendo apenas informativos;
4.3. É de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta de seu local de prova e o
comparecimento no horário determinado;
4.4. As provas serão elaboradas conforme consta dos itens 1.1.3. a 1.8.3, deste Edital, com base nos
programas constantes do Anexo I;
4.5. A prova será de caráter eliminatório, com duração de 3h (três horas) e constará de 40 (quarenta)
questões objetivas de múltipla escolha, com quatro alternativas, valendo 2,5 (dois e meio) pontos cada questão,
num total de 100,0 (cem) pontos, sendo considerado aprovado o candidato que obtiver nota igual ou superior
50,0 (cinquenta) pontos;
4.5.1. As provas escritas serão elaboradas com base no programa constante do Anexo I, na seguinte
proporção:
Cargo

Portuguesa
Língua

Matemática

Atualidades

Conhecimento
s Pedagógicos

Conhecimento
s Específicos

Conhecimento
s Básicos do
Cargo

Noções de
Informática

ENGENHEIRO CIVIL
FISIOTERAPEUTA
MÉDICO CLÍNICO GERAL
MÉDICO GINECOLOGISTA
MÉDICO PEDIATRA
NUTRICIONISTA
PROFESSOR DE ESPORTES
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO
TRABALHO

Total de questões com base no anexo I - Programas Básicos

Total de Questões

10
15
15
15
15
15
10

10
05
05
05
05
05
10

02

08

20
20
20
20
20
20
10

-

-

40
40
40
40
40
40
40

10

10

-

-

-

20

-
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4.6. Para o cargo de Provas e Títulos, à nota obtida na prova escrita serão somados os pontos obtidos como
título, nos termos do Item 5, deste Edital, para efeito de Classificação Final;
4.7. O candidato lerá as questões no Caderno de Questões e marcará suas respostas na Folha de Resposta
de rascunho, localizada na capa do Caderno de Questões e ao término da solução da prova, transcreverá suas
respostas na Folha de Resposta definitiva, em forma de cartão, com caneta azul ou preta;
4.8. A Folha de Resposta definitiva, em forma de cartão, deverá ser preenchida com caneta azul ou preta, em
forma de bolinha (
) e não serão consideradas respostas em forma diferente, em “X”, a lápis,
com rasuras, com erratas, com observações ou em branco;
4.9. A Folha de Resposta definitiva, em forma de cartão, será o único documento válido para a correção das
questões objetivas da prova;
4.9.1. Não haverá substituição da Folha de Resposta, sendo da responsabilidade exclusiva do candidato os
prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente, emendas ou rasura, ainda que legível;
4.10. Durante a realização da prova, o candidato poderá solicitar ao Fiscal de Sala, a Folha de Observações,
para anotar qualquer problema relacionado com a resolução das questões ou solicitar esclarecimento sobre
elas. As anotações dos candidatos serão analisadas pela equipe técnica responsável pela organização das
provas, antes da divulgação dos gabaritos;
4.11. O candidato deverá comprovar sua identidade mediante original de um documento com fotografia,
devendo o referido documento estar em perfeitas condições, de forma a permitir a identificação do candidato
com clareza;
4.11.1. Na hipótese de o candidato não constar nas listagens oficiais relativas aos locais de prova, a
inclusão do referido candidato será feita por meio de preenchimento de formulário específico, diante da
apresentação de documentos pessoais e do comprovante de pagamento original.
4.11.2. A inclusão de que trata o item 4.11.1 será realizada de forma condicional e será confirmada
posteriormente, com o intuito de verificar a pertinência da referida inclusão.
4.12. Durante a realização das provas não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre
os candidatos, nem a utilização de livros, manuais, impressos ou anotações, máquinas calculadoras, (também
em relógios) e agendas eletrônicas ou similares, telefone celular, smartphones, mp3, notebook, palmtop, tablet,
BIP, walkman, gravador ou qualquer outro tipo de mensagens, bem como o uso de óculos escuros, bonés,
protetores auriculares e outros acessórios similares.
4.12.1. O aparelho celular deve ser desligado e ter sua bateria retirada, antes do início das provas.
4.12.2. Fica proibida a entrada do participante no local de provas após o fechamento dos portões e sem a
máscara de proteção contra a COVID-19.
4.12.3. O participante não poderá permanecer no local de provas sem máscara de proteção contra a
COVID-19.
4.12.4. A máscara deve cobrir totalmente o nariz e a boca, desde a entrada até a saída do local de provas.
Será permitido que o participante leve máscara reserva para troca durante a aplicação.
4.12.5. O descarte da máscara de proteção contra a COVID-19, durante a aplicação do exame, deve ser
feito pelo participante de forma segura, nas lixeiras do local de provas.
4.12.6. A ida ao banheiro será permitida desde que o participante seja acompanhado pelo fiscal,
respeitando a distância prevista nos protocolos de proteção contra a COVID-19.
4.12.7. As mãos deverão ser higienizadas ao entrar e sair do banheiro.
4.12.8. O participante que não utilizar a máscara cobrindo totalmente o nariz e a boca, desde sua entrada
até sua saída do local de provas, ou recusar-se, injustificadamente, a respeitar os protocolos de proteção contra
a COVID-19, a qualquer momento, será eliminado do exame.
4.13. Será eliminado do Concurso Público o candidato que, durante a realização das provas, for surpreendido
em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro meio de
comunicação, sobre a prova que estiver sendo realizada;
4.14. Ao término da prova, o candidato deverá entregar ao Fiscal de Sala o Caderno de Questões, a Folha
de Resposta e qualquer material cedido para execução da prova;
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4.15. No ato da devolução do Caderno de Questões e da Folha de Resposta, o Fiscal de Sala destacará e
entregará ao candidato, o rascunho de sua Folha de Resposta, para conferência com o gabarito a ser divulgado;
4.16. As salas de provas e os corredores serão fiscalizados por pessoas devidamente credenciadas, sendo
vedado o ingresso de pessoas estranhas;
4.17. O candidato não poderá se ausentar da sala sem o acompanhamento do fiscal;
4.18. Não haverá segunda chamada para qualquer das provas, não importando o motivo alegado e a ausência
do candidato acarretará sua eliminação do Concurso Público;
4.19. Os gabaritos e o Resultado Final do Concurso Seletivo Público serão divulgados pelo jornal local,
afixados nos lugares de costume e disponibilizada nos endereços eletrônicos: www.omconsultoria.com.br
5. DOS TÍTULOS
5.1. Para o cargo de PROFESSOR DE ESPORTES será considerado como Títulos, com seus respectivos
valores:
5.1.1.
5.1.2.
5.1.3.

Doutorado na Área de Educação
Mestrado na Área de Educação
Especialização na Área de Educação com duração mínima de 360
horas (somente uma, com curso concluído e em nível de PósGraduação)

10,0 (dez) pontos
5,0 (cinco) pontos
3,0 (três) pontos

5.2. Os documentos comprovantes dos títulos deverão ser expedidos, por órgão oficial ou reconhecido e
deverão declarar que o candidato concluiu o curso. Cursos não concluídos não serão computados;
5.3. Quando se tratar de Especialização deverá conter a carga horária e atestar a conclusão do curso;
5.4. Os candidatos deverão entregar a Ficha de Títulos devidamente preenchida com a sua contagem de
pontos, juntamente com as cópias dos documentos comprovantes do título, no dia da prova escrita.
5.4.1. As cópias dos documentos a serem contados como títulos, juntamente com a Ficha de Títulos
preenchida e assinada, deverão ser entregues diretamente ao fiscal de sala em envelope lacrado.
5.5. A Ficha de Títulos estará disponível no endereço eletrônico www.omconsultoria.com.br;
6. DO RESULTADO FINAL
6.1. Os candidatos aprovados conforme critério estabelecido no subitem 4.5, deste Edital, serão relacionados
na Classificação Final, em ordem decrescente da nota obtida na prova, mais os pontos como título, quando
houver;
6.2. Os candidatos inscritos e aprovados nos termos do Item 3., deste Edital, serão classificados, da mesma
forma do subitem anterior, na Classificação Especial;
6.3. A Classificação Final e a Especial (se houver) serão divulgadas no Resultado Final, publicado no jornal
local, afixado no átrio da Prefeitura Municipal, nos locais de costume e disponíveis no site
www.omconsultoria.com.br;
6.4. No caso de empate entre candidatos com mesma nota final, terá preferência na classificação:
6.4.1. 1º critério: O candidato com maior idade na hipótese de empate entre os candidatos, será aplicado o
disposto no art. 27 da Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso - candidatos com idade superior ou igual a 60 anos)
aplicando-se subsidiariamente, para efeito de classificação;
6.4.2. 2º critério: O candidato com maior idade;
6.4.3. 3º critério: O candidato com maior número de filhos menores de 18 (dezoito) anos até a data de
encerramento das inscrições.
7. DOS RECURSOS
7.1. Os candidatos inscritos para os cargos relacionados neste Edital poderão recorrer dos seguintes atos:
7.1.1. Do indeferimento de inscrição e incorreção de dados;
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7.1.1.1. O candidato poderá recorrer no prazo de 02 (dois) dias a contar da data da publicação da
homologação das inscrições, com pedido protocolado na Prefeitura Municipal dirigido à Comissão Fiscalizadora
do Concurso Público, acerca do indeferimento de sua inscrição;
7.1.1.2. Os candidatos que usufruírem benefício do recurso no caso do Item 7.1.1.1., poderão participar do
Concurso Público, condicionalmente, quando seus pedidos não forem decididos dentro do prazo legal;
7.1.2. Da formulação das questões, respectivos quesitos e gabaritos das mesmas;
7.1.2.1. A prova estará disponível no site www.omconsultoria.com.br, por dois dias a contar da divulgação
do gabarito preliminar;
7.1.2.2. O candidato poderá, durante o período de divulgação da prova, solicitar a revisão de questão que,
supostamente, tenha apresentado problema, por meio de recurso protocolado na Prefeitura Municipal dirigido à
Comissão Fiscalizadora do Concurso Público.
7.1.2.2.1. Os recursos referentes às questões que o candidato considere incorretas deverão estar
devidamente argumentados e adstritos ao programa e/ou bibliografias propostos.
7.1.2.2.2. Recurso sem argumentação correta conforme estabelecido no item 7.1.2.2.1. serão
indeferidos.
7.1.2.3. Caso alguma questão venha a ser anulada, o ponto relativo a ela será atribuído a todos os
candidatos;
7.1.2.4. Se houver algum erro na divulgação do gabarito preliminar este será corrigido;
7.1.2.5. O Gabarito Oficial será divulgado após análise de recursos;
7.1.3. Quanto às classificações parciais e finais do Concurso Público.
7.1.3.1. Os candidatos terão o prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da publicação da Classificação Final,
no órgão oficial do município, para protocolar recurso na Prefeitura Municipal, dirigido à Comissão Fiscalizadora
do Concurso Público, sobre eventuais erros na ordem de classificação decorrentes do critério de desempate e
solicitar revisão da correção de sua prova;
7.1.4. Havendo alteração na Classificação Final ou Classificação Especial por motivo de deferimento em
recurso, ela será retificada e publicada novamente;
7.2. Todos os recursos recebidos pela Comissão Fiscalizadora do Concurso Público serão
encaminhados à OM Consultoria Ltda para análise e manifestação a propósito do arguido, tendo a
empresa organizadora, o prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da data de encerramento do prazo para
recursos em cada etapa, para julgar os referidos recursos;
7.3. Recurso extemporâneo será indeferido;
7.4. A Comissão Fiscalizadora do Concurso Público constitui última instância para recurso, sendo soberana
em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.
8. DAS NOMEAÇÕES
8.1. A aprovação no Concurso Público assegurará apenas a expectativa de direito à nomeação, ficando a
concretização deste ato condicionada à observância das disposições legais pertinentes, da existência de
recursos financeiros, do exclusivo interesse e conveniência da Administração Municipal, da rigorosa ordem de
classificação e do prazo de validade do Concurso Público;
8.2. As nomeações serão realizadas em conformidade com o Regime Estatutário próprio da Municipalidade.
8.2.1. Após a nomeação o candidato se submeterá a um estágio probatório de 03 (três) anos, onde serão
avaliadas sua assiduidade e suja competência, resguardando à Administração, o direito de exonerar o
funcionário assim admitido nos termos da lei;
8.3. A convocação do candidato aprovado será feita com, no mínimo, 10 (dez) dias de antecedência da data
designada para a nomeação e será feita através da imprensa e notificação pessoal, com comprovante de
recebimento, por parte do candidato convocado, que no ato, deverá apresentar os seguintes documentos:
8.3.1. Uma foto 3x4;
8.3.2. Cópia do RG, do CPF, do PIS/PASEP, do Título de Eleitor (com comprovante de votação nas duas
últimas eleições), da Certidão de Nascimento (se for solteiro), ou de Casamento (se for casado), do Certificado
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de Reservista ou de quitação com o Serviço Militar (se for do sexo masculino e menor de 45 anos), da Certidão
de Nascimento de filhos (se os possuir);
8.3.3. Para os que tiverem filhos menores de 06 (seis) anos apresentar Carteira de Vacinação, e de 07 (sete)
a 14 (quatorze) anos, apresentar comprovante de frequência escolar;
8.3.4. Carteira de Trabalho e Previdência Social para as devidas anotações;
8.3.5. Comprovante de residência;
8.3.6. Cópia dos documentos comprobatórios dos requisitos exigidos nos subitens 1.1.2. a 1.8.2., deste
Edital;
8.3.7. Atestado de Saúde expedido pela Equipe Médica Municipal, após Exames Médicos Admissionais, de
caráter eliminatório;
8.3.8. Declaração de acúmulo ou não, de cargo, emprego ou função pública nas esferas municipal, estadual
ou federal;
8.3.9. Declaração de que não percebe proventos de aposentadoria do regime Próprio da Previdência Social,
em atendimento ao disposto no § 10, do Artigo 37, da Constituição Federal e da Emenda Constitucional nº
20/98;
8.3.10. Outros documentos que a Administração Municipal julgar necessários.
8.4. O candidato terá exaurido os direitos de sua habilitação no Concurso Público caso se verifique qualquer
das seguintes hipóteses:
8.4.1. Não atender à convocação para a nomeação;
8.4.2. Não entrar em exercício no cargo para a qual foi contratado;
8.4.3. Não apresentar os documentos exigidos conforme Subitem 8.3;
8.4.4. Não gozar de plena saúde física e mental, constatada por médico habilitado do Município, mediante
comprovação em exame médico admissional.
9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
9.1. A declaração falsa ou inexata de dados constantes da ficha de inscrição, bem como apresentação de
documentos falsos, determinará o cancelamento da inscrição, mesmo que verificados posteriormente, anulandose todos os atos dela decorrentes;
9.2. A inscrição do candidato importará no conhecimento e na aceitação tácita das condições impostas no
presente Edital;
9.3. Sem prejuízo das sanções criminais e a qualquer tempo, por ato da Comissão Fiscalizadora do Concurso
Público, será excluído do Concurso Público, com o consequente cancelamento de sua inscrição e de todos os
atos dela decorrentes, o candidato que:
9.3.1. Fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata;
9.3.2. Agir com incorreção ou descortesia, para qualquer membro da equipe encarregada da aplicação das
provas;
9.3.3. For surpreendido utilizando um ou mais meios previstos no Item 4.12., deste Edital;
9.3.4. Apresentar falha na documentação;
9.4. Todas os editais relativos a realização deste Concurso Público, serão publicados pela jornal oficial,
afixados no átrio da Prefeitura Municipal, nos locais de costume e disponibilizados no site
www.omconsultoria.com.br;
9.5. Este Concurso Público terá validade de 02 (dois) anos, podendo ser prorrogado por até igual período, a
critério da Administração Municipal;
9.5.1. Durante este prazo a Prefeitura Municipal fará convocação dos candidatos classificados pela ordem
de classificação para o preenchimento de vagas existentes nesta data e mais as que vagarem ou que forem
criadas durante o prazo de validade do Concurso Público e de sua prorrogação de acordo com as necessidades
dos serviços públicos a contar da data de homologação.
9.6. Os candidatos aprovados e convocados ficarão sujeitos à aprovação em exame médico, conforme
subitem 8.3.7. e à apresentação dos documentos que lhe forem exigidos;
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9.7. O Prefeito Municipal homologará o Concurso Público mediante parecer da Comissão Fiscalizadora do
Concurso Público após a publicação da Classificação Final e vencido o prazo para recursos;
9.8. Após a homologação, os candidatos serão convocados para anuência à nomeação, respeitada a ordem
da classificação e a necessidade da Administração Municipal;
9.9. Ao se inscrever o candidato se responsabilizará moral e judicialmente pelas informações e aceitará a
legislação que regulamenta o presente Concurso Público;
9.10. O Prefeito Municipal poderá, ouvida a Comissão Fiscalizadora do Concurso Público, por motivos
justificáveis, anular parcial ou totalmente este Concurso Público;
9.11. Os casos omissos serão resolvidos pela Administração Municipal, ouvida a Comissão Fiscalizadora do
Concurso Público.
Itatinga, 28 de maio de 2021.

JOÃO BOSCO BORGES
PREFEITO MUNICIPAL
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ANEXO I
PROGRAMAS
ENGENHEIRO CIVIL
Língua Portuguesa (demonstrar domínio da norma culta da língua portuguesa)
- Compreensão, interpretação e produção de textos
- Acentuação
- Análise sintática
- Classe, estrutura e formação de palavras
- Classificações das orações
- Classificação e flexão das palavras
- Concordância verbal e nominal
- Crase
- Figuras de linguagem, de pensamento e de sintaxe
- Fonética e fonologia
- Ortografia
- Pontuação
- Regência verbal e nominal
- Semântica
BASE GRAMATICAL
- BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa. Editora Nova Fronteira.
- CEGALLA. Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa - Novo Acordo Ortográfico. Editora
Nacional.
- CINTRA, Lindley. CUNHA, Celso. Nova Gramática do português contemporâneo. Editora Lexikon
Matemática
- Conjuntos: representação e operações;
- Funções: Conceitos e aplicações.
- Geometria: conceito, propriedades e operação;
- Gráficos e tabelas: execução e interpretação;
- Medidas: conceito e operações;
- Múltiplos e divisores: conceitos e operação;
- Números Irracionais: técnicas operatórias;
- Números Naturais: operações e problemas com números naturais suas propriedades;
- Números Racionais Absolutos;
- Razões e proporções: grandezas proporcionais, porcentagem e juros simples;
- Regra de Três Simples e Composta;
- Sistemas de equação de 1º grau e 2º grau;
Conhecimentos Específicos
- Código de Ética do Engenheiro Civil
- Código de Ética Profissional e competência profissional.
- Conhecimentos de Cálculo, Física, Química, Matemática e Geometria;
- Cronograma físico/financeiro;
- Drenagem urbana. Arquitetura e urbanismo: gerenciamento e inspeção técnica de obras
- Estruturas (reconhecimento e identificação): noções em estruturas, sistemas de carregamento, muros de
arrimo, dimensionamento de lajes, vigas e pilares.
- Fases de uma construção: orçamento, planilhas, fluxogramas, controles. Organização de canteiro de obras.
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- Licitações,
- Normas de Regulamentadoras
- Obras civis e particulares: Legislação pertinente (análise de projetos e execução);
- Obras públicas: Projeto e execução - Conhecimentos teóricos e práticos,
- Planejamento urbano: Conhecimentos teóricos e práticos;
- Saneamento e meio ambiente: redes de esgoto, estação de tratamento de esgoto, lagoas de estabilização,
sistema de abastecimento de água, sistema de limpeza urbana.
- Serviços públicos em geral: Conhecimentos teóricos e práticos,
- Solos: características, plasticidade, consistência, etc.
- Supervisão de contratos de obras,
- Normas Técnicas de construção: fundações (superficiais e profundas), alvenaria, estruturas, escoramentos e
etc
- Manual Básico de Licitações e contratos - Principais aspectos da fase preparatória do Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo.
- Lei Federal 8666/93
- Lei Complementar 101/00 - Lei de Responsabilidade Fiscal
- Orientação Técnica OT - IBR 001/2006 Projeto Básico
- Orientação Técnica OT - IBR 002/2009 - Obra e Serviço de Engenharia
- Lei Nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995.
- Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966
- Pacote Microsoft Office
- Principais Softwares comerciais: Windows XX (todas as versões), Pacote Office (Power Point/Word/ Excel);
- AutoCAD LT 2018 English
FISOTERAPEUTA
Língua Portuguesa (demonstrar domínio da norma culta da língua portuguesa)
- Compreensão, interpretação e produção de textos
- Acentuação
- Análise sintática
- Classe, estrutura e formação de palavras
- Classificações das orações
- Classificação e flexão das palavras
- Concordância verbal e nominal
- Crase
- Figuras de linguagem, de pensamento e de sintaxe
- Fonética e fonologia
- Ortografia
- Pontuação
- Regência verbal e nominal
- Semântica
BASE GRAMATICAL
- BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa. Editora Nova Fronteira.
- CEGALLA. Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa - Novo Acordo Ortográfico.
Editora Nacional.
- CINTRA, Lindley. CUNHA, Celso. Nova Gramática do português contemporâneo. Editora Lexikon
Matemática
- Conjuntos: representação e operações;
- Funções: Conceitos e aplicações.
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- Geometria: conceito, propriedades e operação;
- Gráficos e tabelas: execução e interpretação;
- Medidas: conceito e operações;
- Múltiplos e divisores: conceitos e operação;
- Números Irracionais: técnicas operatórias;
- Números Naturais: operações e problemas com números naturais suas propriedades;
- Números Racionais Absolutos;
- Razões e proporções: grandezas proporcionais, porcentagem e juros simples;
- Regra de Três Simples e Composta;
- Sistemas de equação de 1º grau e 2º grau;
Conhecimentos Específicos
- Anatomia
- Avaliação funcional: Bases de métodos e técnicas de avaliação em fisioterapia e Cinesiologia;
- Fisioterapia geral: Eletroterapia, Termoterapia e Hidroterapia;
- Cinesioterapia e Biomecânica: Exercícios terapêuticos e Reeducação funcional;
- Análise de marcha
- Recursos terapêuticos manuais: Massoterapia e Manipulação;
- Indicação, contra-indicação, técnicas e efeitos fisiológicos da hidroterapia, massoterapia, mecanoterapia,
crioterapia, eletroterapia, termoterapia superficial e profunda.
- Fisioterapia aplicada: Neurologia, Ortopedia e Traumatologia, Reumatologia, Pediatria, Cardiologia,
Pneumologia, Ginecologia e Obstetrícia e Preventiva;
- Patologia: Geral e de Órgãos e Sistemas;
- Geriatria: fisioterapia preventiva, curativa e reabilitadora
- BRASIL. Lei Federal nº 10.741/03. Dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras providências. Diário Oficial da
União, Brasília, seção I, 3 out. 2003
- BRASIL. Lei Federal nº 8.080/90. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da
saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Diário
Oficial da União, Brasília, seção I, 19 set. 1990.
- Constituição Federal - Artigos: 194 a 200, 220 e 227
- Ética e Deontologia;
- Norma Operacional do SUS;
- Políticas Públicas de Saúde
- Portaria Ministerial nº 2436, de 21/09/17, do Ministério da Saúde, que aprova a Política Nacional de Atenção
Básica.
- Sistema Único de Saúde (SUS)
- Vigilância Epidemiológica
- Vigilância Sanitária - Lei Nº 10.083/98
- Lei nº 8.142/90
MÉDICO CLÍNICO GERAL
Língua Portuguesa (demonstrar domínio da norma culta da língua portuguesa)
- Compreensão, interpretação e produção de textos
- Acentuação
- Análise sintática
- Classe, estrutura e formação de palavras
- Classificações das orações
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- Classificação e flexão das palavras
- Concordância verbal e nominal
- Crase
- Figuras de linguagem, de pensamento e de sintaxe
- Fonética e fonologia
- Ortografia
- Pontuação
- Regência verbal e nominal
- Semântica
BASE GRAMATICAL
- BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa. Editora Nova Fronteira.
- CEGALLA. Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa - Novo Acordo Ortográfico.
Editora Nacional.
- CINTRA, Lindley. CUNHA, Celso. Nova Gramática do português contemporâneo. Editora Lexikon
Matemática
- Conjuntos: representação e operações;
- Funções: Conceitos e aplicações.
- Geometria: conceito, propriedades e operação;
- Gráficos e tabelas: execução e interpretação;
- Medidas: conceito e operações;
- Múltiplos e divisores: conceitos e operação;
- Números Irracionais: técnicas operatórias;
- Números Naturais: operações e problemas com números naturais suas propriedades;
- Números Racionais Absolutos;
- Razões e proporções: grandezas proporcionais, porcentagem e juros simples;
- Regra de Três Simples e Composta;
- Sistemas de equação de 1º grau e 2º grau;
Conhecimentos Específicos
- Alimentação da Criança: aleitamento materno - desnutrição.
- Doenças do Aparelho cardiovascular.
- Doenças do Aparelho gastrointestinal.
- Doenças do Aparelho Geniturinário.
- Doenças do Aparelho Respiratório.
- Doenças Hematológicas.
- Doenças infectocontagiosas e parasitárias.
- Doenças Nosológicas.
- Doenças sexualmente transmissíveis - DST.
- Hipertensão, diabetes, hepatite, dengue e AIDS.
- Psiquiatria Clínica Geral.
- Reumatologia.
- Vacinações.
- Lei nº 8.080/90
- Lei nº 8.142/90
- Norma Operacional do SUS
- Políticas Públicas de Saúde
- Portaria Ministerial nº 2436, de 21/09/17, do Ministério da Saúde, que aprova a Política Nacional de Atenção
Básica.
- Sistema Único de Saúde (SUS)
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- Vigilância Sanitária - Lei Nº 10.083/98
- Vigilância Epidemiológica
- Constituição Federal - Artigos: 194 a 200, 220 e 227
- Código de Ética Médica
MÉDICO GINECOLOGISTA
Língua Portuguesa (demonstrar domínio da norma culta da língua portuguesa)
- Compreensão, interpretação e produção de textos
- Acentuação
- Análise sintática
- Classe, estrutura e formação de palavras
- Classificações das orações
- Classificação e flexão das palavras
- Concordância verbal e nominal
- Crase
- Figuras de linguagem, de pensamento e de sintaxe
- Fonética e fonologia
- Ortografia
- Pontuação
- Regência verbal e nominal
- Semântica
BASE GRAMATICAL
- BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa. Editora Nova Fronteira.
- CEGALLA. Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa - Novo Acordo Ortográfico. Editora
Nacional.
- CINTRA, Lindley. CUNHA, Celso. Nova Gramática do português contemporâneo. Editora Lexikon
Matemática
- Conjuntos: representação e operações;
- Funções: Conceitos e aplicações.
- Geometria: conceito, propriedades e operação;
- Gráficos e tabelas: execução e interpretação;
- Medidas: conceito e operações;
- Múltiplos e divisores: conceitos e operação;
- Números Irracionais: técnicas operatórias;
- Números Naturais: operações e problemas com números naturais suas propriedades;
- Números Racionais Absolutos;
- Razões e proporções: grandezas proporcionais, porcentagem e juros simples;
- Regra de Três Simples e Composta;
- Sistemas de equação de 1º grau e 2º grau;
Conhecimentos Específicos
- Amenorreias
- Anomalias do desenvolvimento genital
- Carcinoma da vulva
- Pré-Natal - Gravidez e Parto
- Gestação de risco
- Gravidez ectópica
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- Dismenorreia
- Distrofia vulvar crônica
- Doenças sexualmente transmissíveis DST
- Embriologia, fisiologia e propedêutica ginecológica
- Endometriose
- Patologia de Gravidez: Infecção e anemia
- Esterilidade e infertilidade
- Fisiologia da reprodução
- Fisiopatologia da puberdade
- Fisiopatologia do climatério
- Fistulas
- Hemorragia uterina disfuncional
- Incontinência urinária
- Inflamações genitais baixas e altas
- Métodos anticoncepcionais
- Mioma uterino
- Moléstia trofoblástica
- Neoplasias do ovário
- Patologia mamária
- Tumores do colo do útero
- Tumores malignos do corpo do útero
- Lei nº 8.080/90
- Lei nº 8.142/90
- Norma Operacional do SUS
- Políticas Públicas de Saúde
- Portaria Ministerial nº 2436, de 21/09/17, do Ministério da Saúde, que aprova a Política Nacional de Atenção
Básica.
- Sistema Único de Saúde (SUS)
- Vigilância Sanitária - Lei Nº 10.083/98
- Vigilância Epidemiológica
- Constituição Federal - Artigos: 194 a 200, 220 e 227
- Código de Ética Médica
MÉDICO PEDIATRA
Língua Portuguesa (demonstrar domínio da norma culta da língua portuguesa)
- Compreensão, interpretação e produção de textos
- Acentuação
- Análise sintática
- Classe, estrutura e formação de palavras
- Classificações das orações
- Classificação e flexão das palavras
- Concordância verbal e nominal
- Crase
- Figuras de linguagem, de pensamento e de sintaxe
- Fonética e fonologia
- Ortografia
- Pontuação
- Regência verbal e nominal
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- Semântica
BASE GRAMATICAL
- BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa. Editora Nova Fronteira.
- CEGALLA. Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa - Novo Acordo Ortográfico.
Editora Nacional.
- CINTRA, Lindley. CUNHA, Celso. Nova Gramática do português contemporâneo. Editora Lexikon
Matemática
- Conjuntos: representação e operações;
- Funções: Conceitos e aplicações.
- Geometria: conceito, propriedades e operação;
- Gráficos e tabelas: execução e interpretação;
- Medidas: conceito e operações;
- Múltiplos e divisores: conceitos e operação;
- Números Irracionais: técnicas operatórias;
- Números Naturais: operações e problemas com números naturais suas propriedades;
- Números Racionais Absolutos;
- Razões e proporções: grandezas proporcionais, porcentagem e juros simples;
- Regra de Três Simples e Composta;
- Sistemas de equação de 1º grau e 2º grau;
Conhecimentos Específicos
- Acidentes de infância;
- Assistência à Criança - Puericultura: Distúrbios reativos de conduta, Profilaxia, Crescimento e
desenvolvimento, Alimentação, Vacinação;
- Assistência ao Adolescente, Patologias ligadas à nutrição, metabolismo, equilíbrio hidroeletrolítico e equilíbrio
ácido básico.
- Doenças infecciosas e parasitárias.
- Patologias do aparelho respiratório.
- Patologias do aparelho cardio-circulatório.
- Patologias do trato gastrointestinal, fígado, vias biliares e pâncreas.
- Patologias do aparelho genito-urinário.
- Patologias do sistema hematopoiético, Sistema imunológico normal e patológico;
- Oncologia pediátrica.
- Recém Nascido: Normal. Patológico.
- Anatomia e Fisiologia humana.
- Lei nº 8.080/90
- Lei nº 8.142/90
- Norma Operacional do SUS
- Políticas Públicas de Saúde
- Portaria Ministerial nº 2436, de 21/09/17, do Ministério da Saúde, que aprova a Política Nacional de Atenção
Básica.
- Sistema Único de Saúde (SUS)
- Vigilância Sanitária - Lei Nº 10.083/98
- Vigilância Epidemiológica
- Constituição Federal - Artigos: 194 a 200, 220 e 227
- Código de Ética Médica
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NUTRICIONISTA
Língua Portuguesa (demonstrar domínio da norma culta da língua portuguesa)
- Compreensão, interpretação e produção de textos
- Acentuação
- Análise sintática
- Classe, estrutura e formação de palavras
- Classificações das orações
- Classificação e flexão das palavras
- Concordância verbal e nominal
- Crase
- Figuras de linguagem, de pensamento e de sintaxe
- Fonética e fonologia
- Ortografia
- Pontuação
- Regência verbal e nominal
- Semântica
BASE GRAMATICAL
- BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa. Editora Nova Fronteira.
- CEGALLA. Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa - Novo Acordo Ortográfico. Editora
Nacional.
- CINTRA, Lindley. CUNHA, Celso. Nova Gramática do português contemporâneo. Editora Lexikon
Matemática
- Conjuntos: representação e operações;
- Funções: Conceitos e aplicações.
- Geometria: conceito, propriedades e operação;
- Gráficos e tabelas: execução e interpretação;
- Medidas: conceito e operações;
- Múltiplos e divisores: conceitos e operação;
- Números Irracionais: técnicas operatórias;
- Números Naturais: operações e problemas com números naturais suas propriedades;
- Números Racionais Absolutos;
- Razões e proporções: grandezas proporcionais, porcentagem e juros simples;
- Regra de Três Simples e Composta;
- Sistemas de equação de 1º grau e 2º grau;
Conhecimentos Específicos
- Aleitamento Artificial;
- Aleitamento Materno e Exigências Nutricionais;
- Alimentação do Pré-Escolar e do Escolar;
- Alimentação Infantil – “Guia Alimentar para Crianças Menores de 2 Anos”. Publicação do Ministério da Saúde
- Alimentos Alterados, Adulterados e Deteriorados;
- Propriedades e conservação dos alimentos.
- Desnutrição: Classificação, Sinais Clínicos, Sintomas, Prevenção, Tratamento, DPC;
- Diarreia e Desidratação: Situação, Causas, Prevenção, Cuidados Nutricionais, Sintomas;
- Enfermidades Transmitidas pelos Alimentos;
- Estado Nutricional da População: Avaliação, Indicadores, Determinantes, Antropometria, Classificação;
- Função, Fontes e Deficiências dos Nutrientes;
- Higiene, Conservação e Condições Sanitárias dos Alimentos;
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- Orientação Alimentar para o Lactente;
- Orientação Alimentar, Necessidades e Complicações na Gravidez;
- Sintomas, Tratamento e Dietoterapia das Principais Patologias;
- O Nutricionista e a Ética Profissional;
- Constituição Federal - Artigos: 194 a 200, 220 e 227
- Lei nº 11.346 de 15/09/2006 - Criou o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional - SISAN
- Lei nº 11.947 de 16/06/2009 - Dispõe sobre o atendimento da Alimentação Escolar e dá outras providências.
- Lei nº 8.080/90
- Lei nº 8.142/90
- Lei nº 9.394 de 20/12/96-Estabelece Diretrizes e Bases da Ed. Nacional - Artigos 01 a 42;
- Norma Operacional do SUS;
- Políticas Públicas de Saúde
- Portaria CVS 5, de 09 de abril de 2013.
- Resolução Conselho Federal de Nutricionista - CFN nº 465/2010
- Resolução RDC nº 216/2004 - Cartilha sobre Boas Práticas para serviços de alimentação. Endereço:
http://www.anvisa.gov.br/divulga/public/alimentos/cartilha_gicra.pdf. (PDF).
- Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013 - Dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar aos
alunos da educação básica no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE.
- Vigilância Epidemiológica
- Vigilância Sanitária - Lei Nº 10.083/98
- Portaria Ministerial nº 2436, de 21/09/17, do Ministério da Saúde, que aprova a Política Nacional de Atenção
Básica.
- Sistema Único de Saúde (SUS)
PROFESSOR DE ESPORTES
Língua Portuguesa (demonstrar domínio da norma culta da língua portuguesa)
- Compreensão, interpretação e produção de textos
- Acentuação
- Análise sintática
- Classe, estrutura e formação de palavras
- Classificações das orações
- Classificação e flexão das palavras
- Concordância verbal e nominal
- Crase
- Figuras de linguagem, de pensamento e de sintaxe
- Fonética e fonologia
- Ortografia
- Pontuação
- Regência verbal e nominal
- Semântica
BASE GRAMATICAL
- BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa. Editora Nova Fronteira.
- CEGALLA. Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa - Novo Acordo Ortográfico.
Editora Nacional.
- CINTRA, Lindley. CUNHA, Celso. Nova Gramática do português contemporâneo. Editora Lexikon
Matemática
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- Conjuntos: representação e operações;
- Funções: Conceitos e aplicações.
- Geometria: conceito, propriedades e operação;
- Gráficos e tabelas: execução e interpretação;
- Medidas: conceito e operações;
- Múltiplos e divisores: conceitos e operação;
- Números Irracionais: técnicas operatórias;
- Números Naturais: operações e problemas com números naturais suas propriedades;
- Números Racionais Absolutos;
- Razões e proporções: grandezas proporcionais, porcentagem e juros simples;
- Regra de Três Simples e Composta;
- Sistemas de equação de 1º grau e 2º grau;
Atualidades
Conhecimentos Pedagógicos
- BACICH LILIAN, TANZI NETO ADOLFO, TREVISANI FERNANDO DE MELLO. Ensino Híbrido:
Personalização e Tecnologia na Educação. Editora Penso - 2015
- Base Nacional Comum Curricular
- BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional: Lei nº 9.394/96 e alterações. Disponível em
HTTP://www.mec.gov.br/legis/default.shtm>
- BRASIL. MEC. Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação das Relações Étnico - Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira
e Africana. Brasília, junho, 2005.
- FELINTO, Renata. Culturas Africanas e Afro-brasileiras em sala de aula. Saberes para os professores, fazeres
para os alunos. Editora Fino Traço, 2013
- GADOTTI, MOACIR e outro. Autonomia na Escola - Princípios e propostas. Editora Cortez. 2012
- LEI FEDERAL N.º 8.069 DE 13/07/90 - “Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA”
- LEI FEDERAL Nº 9.394 de 20/12/96-“LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL-LDB”
- MANTOAN, MARIA TERESA EGLÉR. Pensando e Fazendo Educação de Qualidade. Editora Moderna
- PISCHETOLA MAGDA, e outros. Educação no século XXI - Cognição, tecnologias e aprendizagens. Editora
Vozes. 2016
- VYGOTSKY, L. S. A formação Social da Mente. Ed. Martins Fontes. 2004
Conhecimentos Específicos
- Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências
- FERREIRA,Vanja. Educação Física Adaptada - Atividades Especiais. Ed. Sprint. 2010
- FILHO, Carol Kolyniak Construindo conceitos: contribuições para a sistematização do conteúdo conceitual em
Educação Física. Ed. Moderna. 2012
- JUNIOR, Dante de Rose- Modalidades Esportivas Coletivas - Ed. Guanabara
- LOHMANN, Liliana Adiers. Atletismo Manual Técnico para Atletas Iniciantes. Editora Sprint, 2011
- Manuais, livros e publicações existentes na bibliografia nacional especializada, referentes aos temas básicos
do conteúdo do Ensino Fundamental e Médio de Educação Física, esportes amadores e profissionais
- MARONEZE. Sergio. Basquetebol Manual de ensino. Editora ícone, 2013
- RODRIGUES, Luís Gustavo C. / MARTINS, João Luiz - Recreação – Trabalho Sério e Divertido. Ed. Icone
- VOSER, Rogério da Cunha. GIUSTI, João Gilberto. O Futsal e a Escola - Uma perspectiva Pedagógica. Ed.
Artmed. 2002
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TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Língua Portuguesa (demonstrar domínio da norma culta da língua portuguesa)
- Compreensão, interpretação e produção de textos
- Acentuação
- Análise sintática
- Classe, estrutura e formação de palavras
- Classificações das orações
- Classificação e flexão das palavras
- Concordância verbal e nominal
- Crase
- Figuras de linguagem, de pensamento e de sintaxe
- Fonética e fonologia
- Ortografia
- Pontuação
- Regência verbal e nominal
- Semântica
BASE GRAMATICAL
- BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa. Editora Nova Fronteira.
- CEGALLA. Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa - Novo Acordo Ortográfico.
Editora Nacional.
- CINTRA, Lindley. CUNHA, Celso. Nova Gramática do português contemporâneo. Editora Lexikon
Matemática
- Conjuntos: representação e operações;
- Funções: Conceitos e aplicações.
- Geometria: conceito, propriedades e operação;
- Gráficos e tabelas: execução e interpretação;
- Medidas: conceito e operações;
- Múltiplos e divisores: conceitos e operação;
- Números Irracionais: técnicas operatórias;
- Números Naturais: operações e problemas com números naturais suas propriedades;
- Números Racionais Absolutos;
- Razões e proporções: grandezas proporcionais, porcentagem e juros simples;
- Regra de Três Simples e Composta;
- Sistemas de equação de 1º grau e 2º grau;
Conhecimentos Básicos do Cargo
- CIPA - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes;
- Desenho técnico. Ergonomia.
- Doenças profissionais. Legislação sobre higiene e segurança do trabalho; Segurança no transito;
- Elaboração do PPRA e PCMSO
- EPI e EPC. Primeiros Socorros.
- Fatores de riscos de acidentes;
- Inspeção em postos de combate a incêndios, mangueiras, hidrantes, extintores e outros;
- Movimentação e armazenamento de materiais. Agentes ambientais.
- Normas e dispositivos de segurança; Fatores inseguros;
- Prevenção de acidentes de trabalho;
- Proteção contra incêndio.
- Riscos e causas de acidentes;
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- Segurança do trabalho. Higiene do trabalho.
- Sistema de segurança do trabalho;
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ANEXO II
ATRIBUIÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Elaborar, executar e dirigir projetos de engenharia civil, estudando características e preparando planos,
métodos de trabalho e demais dados requeridos, para possibilitar e orientar a construção, a manutenção e o
reparo das obras e assegurar os padrões técnicos.
DESCRIÇÃO DETALHADA:
Elaborar projetos de construção e reformas, a partir da necessidade da Prefeitura Municipal, preparando
plantas e especificações da obra, indicando tipos e qualidades de materiais, equipamentos e mão de obra
necessários e efetuando um cálculo aproximado de custos, buscando sempre economia e durabilidade do
serviço; realizar uma avaliação geral das condições requeridas para a obra, estudando o projeto e examinando
as características do terreno disponível, para determinar o local mais apropriado para a construção; calcular os
esforços e deformações previstas na obra projetada ou que afetem a mesma, consultando tabelas e efetuando
comparações, para apurar a natureza e especificação dos materiais que devem ser utilizados na construção;
analisar duas ou três opções de execução, para viabilização de projetos, através de orçamentos, facilidade de
execução e manutenção, buscando com isso economia, perfeição e garantia do serviço; preparar o programa
de trabalho, elaborando plantas, croquis, cronogramas e outros subsídios que se fizerem necessários, para
possibilitar a orientação e fiscalização do desenvolvimento das obras; supervisionar, fiscalizar e acompanhar os
serviços de engenharia, tais como, construções, obras de manutenção e reformas em edificações, serviços de
terraplanagem, obras viárias e outros, observando o cumprimento das especificações técnicas exigidas, para
assegurar os padrões de qualidade e segurança; dirigir a execução de projetos, acompanhando e orientando
as operações à medida que avançam as obras, para assegurar o cumprimento dos prazos e dos padrões de
qualidade e segurança recomendados; elaborar relatórios, registrando os trabalhos executados, as vistorias
realizadas e as alterações ocorridas em relação aos projetos aprovados; fornecer "Projeto Padrão" às pessoas
carentes que são encaminhadas, através de pareceres, pela triagem da Ação Social do município, para ajudar
as pessoas carentes a construir de acordo com a legislação; prestar atendimento no Departamento de
Tributação, Fiscalização e Cadastro, da seguinte forma: aprovando projetos e se não aprovados são devolvidos
com as observações nos pontos a serem revistos e recalculados, assinando como responsável os Alvarás de
construção e Habite-se, reavaliando lotes vendidos para recolhimento da ART (Anotação de Responsabilidade
Técnica) para o CREA; supervisionar e fiscalizar a regularização de loteamentos e parcelamentos de solo;
elaboração de projetos para convênios junto aos órgãos competentes, alimentar os sistemas de convênio com
as informações das respectivas obras e seus andamentos; realização a medição dos serviços e conferência
das notas fiscais sobre as obras em andamento, fazendo relatórios; executar outras tarefas correlatas
determinadas pelo superior imediato.
FISOTERAPEUTA
DESCRIÇÃO SUMÁRIA:
Atua no tratamento e prevenção de doenças e lesões, decorrentes de fraturas ou má-formação ou vícios de
postura.
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DESCRIÇÃO DETALHADA:
Avalia e reavalia o estado de saúde de doentes e acidentados, realizando testes musculares, funcionais, de
amplitude articular, de verificação da cinética e movimentação, de pesquisa de reflexos, prova de esforço, de
sobrecarga e de atividades, para identificar o nível de capacidade funcional dos órgãos afetados; planeja e
executa tratamentos de afecções reumáticas, osteoartrose, sequelas de acidentes vascular cerebrais,
poliomielite, meningite, encefalite, de traumatismos raquimedulares, de paralisias cerebrais, motoras,
neurógenas, e de nervos periféricos, miopatias e outros, utilizando-se de meios físicos especiais, como
cinesioterapia, eletroterapia e hidroterapia, para reduzir ao máximo possível as consequências dessas
doenças; atende a amputados, preparando o coto e fazendo treinamento com prótese, para possibilitar a
movimentação ativa e independente dos mesmos; ensina exercícios corretivos de coluna, defeitos nos pés,
afecções dos aparelhos respiratórios e cardiovascular, orientando e treinando o paciente em exercícios de
ginásticas especiais, para promover correções de desvios posturais e estimular a expansão respiratória e a
circulação sanguínea; ensina exercícios físicos de preparação e condicionamento pré e pós-parto, fazendo
demonstrações e orientando a parturiente, para facilitar o trabalho de parto e a recuperação do puerpério;
controla o registro de dados, observando as anotações das aplicações e tratamentos realizados, para elaborar
boletins estatísticos e o controle de avaliação; pode planejar, organizar e administrar serviços gerais e
específicos da fisioterapia; Trata sequelas de meningites, encefalites, doenças reumáticas, paralisias, além de
sequelas de acidentes vascular cerebral, e outros, empregando ginástica corretiva, cinesioterapia,
eletroterapia, hidroterapia, mecanoterapia, massoterapia, fisioterapia desportiva e técnicas especiais de
reeducação muscular, para obter o máximo de recuperação funcional dos órgão e tecidos afetados; o
profissional deve estar apto para realizar ações de prevenção, promoção e educação em saúde, dentro dos
mais altos padrões de qualidade e dos princípios da ética/bioética, buscando sempre a resolução do problema
de saúde, tanto em nível individual quanto coletivo; utilizar e alimentar os sistemas informatizados da
respectiva área, colocando as informações essenciais nos campos apropriados; executar outras tarefas
correlatas determinadas pelo superior imediato.
MÉDICO CLÍNICO GERAL
DESCRIÇÃO SUMÁRIA:
Fazer exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e outras formas de tratamento para
diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica, para promover a
saúde
e
o
bem-estar
da
população.
DESCRIÇÃO DETALHADA:
Examinar o paciente, utilizando instrumentos especiais ou palpando com as mãos, para determinar diagnósticos
e/ou requisitar exames complementares; executar consultas médicas em crianças, gestantes e adultos,
realizando as ações previstas na programação da área de saúde; integrar-se com a equipe da área de Saúde, a
fim de obter maior eficácia no desenvolvimento das programações; registrar a consulta médica anotando no
prontuário a queixa, anamnese, exame físico, exames complementares, provável diagnóstico e a conduta a ser
tomada; inteirar-se das ações recebidas pelo paciente, nas diferentes áreas de atendimento doenças com fim de
prestar assistência médica integral; encaminhar para assuntos especializados, pacientes para os quais a área de
saúde não esteja capacitada a atender, prestando-lhes toda assistência até que se efetue o atendimento
solicitado; inteirar-se dos programas, normas técnicas, ordens de serviço e circulares relacionados com a área
de saúde; participar do planejamento e da avaliação da programação executada pela área de saúde; assessorar
seus superiores hierárquicos os demais elementos da equipe, em assuntos relacionados com sua área de
atuação; substituir colegas, na própria unidade, ou em outra unidade do município por determinação de seu
superior hierárquicos; responsabiliza-se pelas informações constantes da guia de encaminhamentos que
subscrever, devendo responder as indagações relativas ao caso; manter-se sempre informado sobre os
medicamentos disponíveis no depósito da área de saúde; zelar pelo, funcionamento e conservação do
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instrumental sob sua guarda e utilização, requisitando no devido tempo sua manutenção preventiva e corretiva;
participar de cursos, treinamentos e reciclagens, sempre que convocado, visando seu aprimoramento
profissional; desenvolver atividades de educação em saúde pública junto com o cliente e a comunidade;
participar de ações de Vigilância Epidemiológica; participar acompanhado de outros profissionais, dos programas
de Saúde Pública e de vacinação, orientando a população trabalhadora e o tipo de vacinação a ser aplicada,
para prevenir moléstias transmissíveis; utilizar e alimentar os sistemas informatizados da respectiva área,
colocando os prontuários, exames e demais informações essenciais nos campos apropriados e ainda:
É o profissional responsável por servir à comunidade, auxiliar na prevenção e cura de doenças. Um clínico geral
tem conhecimento aprofundado dos órgãos, sistemas e aparelhos do corpo humano, faz diagnósticos, pede
exames, prescreve medicamentos e realiza cirurgias. Presta assistência específica aos munícipes, examinandoos e prescrevendo cuidados ou tratamentos, para avaliar, preservar ou recuperar sua saúde; realizar
atendimento na área clínica geral; desempenhar funções de medicina preventiva e curativa; realizar
atendimentos, exames, diagnósticos, terapias, acompanhamento dos pacientes e executar qualquer outra
atividade que, por sua natureza, esteja inserida no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo; participar,
conforme a política municipal de saúde, de projetos, cursos, eventos, comissões, convênios e programas de
ensino, pesquisa e extensão; elaborar relatórios e laudos técnicos em sua área de especialidade; participar de
programas de treinamento, quando convocado; assessorar, elaborar e participar de campanhas educativas nos
campos da saúde pública e de medicina preventiva; participar, articulando com a equipe multiprofissional de
programas e atividades de educação em saúde, visando a melhoria da saúde do individuo, da família e da
população em geral; efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos, solicitar, analisar,
interpretar diversos exames e realizar outras formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades,
aplicando recursos da medicina preventiva ou terapêutica em unidades de saúde, escolas, setores esportivos,
entre outros; manter registro dos pacientes examinando, anotando a conclusão diagnóstica, o tratamento
prescrito e a evolução da doença; realizar atendimento individual programado e individual interdisciplinar a
pacientes; efetuar a notificação compulsória de doenças; realizar reuniões com familiares ou responsáveis de
pacientes a fim de prestar informações e orientações sobre a doença e o tratamento a ser realizado; prestar
informações do processo saúde doença aos indivíduos e a seus familiares ou responsáveis; participar de grupos
terapêuticos através de reuniões realizadas com grupos de pacientes específicos para prestar orientações e
tratamentos e proporcionar a troca de experiência entre os pacientes; participar de reuniões comunitárias
visando a divulgação de fatores de risco que favorecem enfermidades; promover reuniões com profissionais da
área para discutir conduta a ser tomada em casos clínicos mais complexos; participar dos processos de
avaliação de equipe e dos serviços prestados a população; realizar diagnóstico e levantar indicadores de saúde
da comunidade para avaliação do impacto das ações em saúde implementadas por equipe; representar, quando
designado a Diretoria Municipal de Saúde, ou órgão equivalente, em conselhos e comissões; participar do
processo de aquisição de serviços, materiais de consumo, medicamentos e equipamentos relativos a sua área
de atuação; orientar e zelar pela preservação e guarda dos equipamentos, aparelhos e observar a correta
utilização; utilizar equipamento de proteção individual conforme preconizado pela ANVISA; orientar os servidores
que o auxiliam na execução das tarefas típicas do cargo; efetuar perícias, auditorias e sindicâncias médicas;
alimentar os sistemas de informação das respectivas áreas; executar outras atribuições correlatas ao cargo e/ou
determinadas pelo superior imediato.
MÉDICO GINECOLOGISTA
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Fazer exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e outras formas
de tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica,
para promover a saúde e o bem-estar da população.
DESCRIÇÃO DETALHADA:
Examinar o paciente, utilizando instrumentos especiais ou palpando com as mãos, para determinar diagnósticos
e/ou requisitar exames complementares; executar consultas médicas em crianças, gestantes e adultos,
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realizando as ações previstas na programação da área de saúde; integrar-se com a equipe da área de Saúde, a
fim de obter maior eficácia no desenvolvimento das programações; registrar a consulta médica anotando no
prontuário a queixa, anamnese, exame físico, exames complementares, provável diagnóstico e a conduta a ser
tomada; inteirar-se das ações recebidas pelo paciente, nas diferentes áreas de atendimento doenças com fim de
prestar assistência médica integral; encaminhar para assuntos especializados, pacientes para os quais a área
de saúde não esteja capacitada a atender, prestando-lhes toda assistência até que se efetue o atendimento
solicitado; inteirar-se dos programas, normas técnicas, ordens de serviço e circulares relacionados com a área
de saúde; participar do planejamento e da avaliação da programação executada pela área de saúde; assessorar
seus superiores hierárquicos os demais elementos da equipe, em assuntos relacionados com sua área de
atuação; substituir colegas, na própria unidade, ou em outra unidade do município por determinação de seu
superior hierárquicos; responsabiliza-se pelas informações constantes da guia de encaminhamentos que
subscrever, devendo responder as indagações relativas ao caso; manter-se sempre informado sobre os
medicamentos disponíveis no depósito da área de saúde; zelar pelo, funcionamento e conservação do
instrumental sob sua guarda e utilização, requisitando no devido tempo sua manutenção preventiva e corretiva;
participar de cursos, treinamentos e reciclagens, sempre que convocado, visando seu aprimoramento
profissional; desenvolver atividades de educação em saúde pública junto com o cliente e a comunidade;
participar de ações de Vigilância Epidemiológica; participar acompanhado de outros profissionais, dos
programas de Saúde Pública e de vacinação, orientando a população trabalhadora e o tipo de vacinação a ser
aplicada, para prevenir moléstias transmissíveis; utilizar e alimentar os sistemas informatizados da respectiva
área, colocando os prontuários, exames e demais informações essenciais nos campos apropriados e ainda:
Tratar afecções do aparelho reprodutor feminino e órgãos anexos, empregando tratamento clínico-cirúrgico, para
promover ou recuperar a saúde e prestar atendimento a mulher no ciclo gravídico-puerperal, para preservar a
vida e a saúde da mãe e do filho; realizar atendimento na área de ginecologia e obstetrícia; desempenhar
funções de medicina preventiva e curativa; realizar atendimentos, exames, diagnósticos, terapias,
acompanhamento dos pacientes e executar qualquer outra atividade que, por sua natureza, esteja inserida no
âmbito das atribuições pertinentes ao cargo; participar, conforme a política municipal de saúde, de projetos,
cursos, eventos, comissões, convênios e programas de ensino, pesquisa e extensão; elaborar relatórios e
laudos técnicos em sua área de especialidade; participar de programas de treinamento, quando convocado;
assessorar, elaborar e participar de campanhas educativas nos campos da saúde pública e de medicina
preventiva; participar, articulando com a equipe multiprofissional de programas e atividades de educação em
saúde, visando a melhoria da saúde do indivíduo, da família e da população em geral; efetuar exames médicos,
emitir diagnósticos, prescrever medicamentos, solicitar, analisar, interpretar diversos exames e realizar outras
formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos da medicina preventiva ou
terapêutica em unidades de saúde, escolas, setores esportivos, entre outros; manter registro dos pacientes
examinando, anotando a conclusão diagnóstica, o tratamento prescrito e a evolução da doença; realizar
atendimento individual programado e individual interdisciplinar a pacientes; efetuar a notificação compulsória de
doenças; realizar reuniões com familiares ou responsáveis de pacientes a fim de prestar informações e
orientações sobre a doença e o tratamento a ser realizado; prestar informações do processo saúde doença aos
indivíduos e a seus familiares ou responsáveis; participar de grupos terapêuticos através de reuniões realizadas
com grupos de pacientes específicos para prestar orientações e tratamentos e proporcionar a troca de
experiência entre os pacientes; participar de reuniões comunitárias visando a divulgação de fatores de risco que
favorecem enfermidades; promover reuniões com profissionais da área para discutir conduta a ser tomada em
casos clínicos mais complexos; participar dos processos de avaliação de equipe e dos serviços prestados a
população; realizar diagnóstico e levantar indicadores de saúde da comunidade para avaliação do impacto das
ações em saúde implementadas por equipe; representar, quando designado a Diretoria Municipal de Saúde, ou
órgão equivalente, em conselhos e comissões; participar do processo de aquisição de serviços, materiais de
consumo, medicamentos e equipamentos relativos a sua área de atuação; orientar e zelar pela preservação e
guarda dos equipamentos, aparelhos e observar a correta utilização; utilizar equipamento de proteção individual
conforme preconizado pela ANVISA; orientar os servidores que o auxiliam na execução das tarefas típicas do
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cargo; alimentar os sistemas de informação das respectivas áreas; executar outras atribuições correlatas ao
cargo e/ou determinadas pelo superior imediato.
MÉDICO PEDIATRA
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Fazer exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e outras formas
de tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica,
para promover a saúde e o bem-estar da população.
DESCRIÇÃO DETALHADA:
Examinar o paciente, utilizando instrumentos especiais ou palpando com as mãos, para determinar diagnósticos
e/ou requisitar exames complementares; executar consultas médicas em crianças, gestantes e adultos,
realizando as ações previstas na programação da área de saúde; integrar-se com a equipe da área de Saúde, a
fim de obter maior eficácia no desenvolvimento das programações; registrar a consulta médica anotando no
prontuário a queixa, anamnese, exame físico, exames complementares, provável diagnóstico e a conduta a ser
tomada; inteirar-se das ações recebidas pelo paciente, nas diferentes áreas de atendimento doenças com fim de
prestar assistência médica integral; encaminhar para assuntos especializados, pacientes para os quais a área
de saúde não esteja capacitada a atender, prestando-lhes toda assistência até que se efetue o atendimento
solicitado; inteirar-se dos programas, normas técnicas, ordens de serviço e circulares relacionados com a área
de saúde; participar do planejamento e da avaliação da programação executada pela área de saúde; assessorar
seus superiores hierárquicos os demais elementos da equipe, em assuntos relacionados com sua área de
atuação; substituir colegas, na própria unidade, ou em outra unidade do município por determinação de seu
superior hierárquicos; responsabiliza-se pelas informações constantes da guia de encaminhamentos que
subscrever, devendo responder as indagações relativas ao caso; manter-se sempre informado sobre os
medicamentos disponíveis no depósito da área de saúde; zelar pelo, funcionamento e conservação do
instrumental sob sua guarda e utilização, requisitando no devido tempo sua manutenção preventiva e corretiva;
participar de cursos, treinamentos e reciclagens, sempre que convocado, visando seu aprimoramento
profissional; desenvolver atividades de educação em saúde pública junto com o cliente e a comunidade;
participar de ações de Vigilância Epidemiológica; participar acompanhado de outros profissionais, dos
programas de Saúde Pública e de vacinação, orientando a população trabalhadora e o tipo de vacinação a ser
aplicada, para prevenir moléstias transmissíveis; utilizar e alimentar os sistemas informatizados da respectiva
área, colocando os prontuários, exames e demais informações essenciais nos campos apropriados e ainda:
Presta assistência específica as crianças até a adolescência, examinando-as e prescrevendo cuidados
pediátricos ou tratamentos, para avaliar, preservar ou recuperar sua saúde, além de: realizar atendimento na
área de pediatria; desempenhar funções de medicina preventiva e curativa; realizar atendimentos, exames,
diagnósticos, terapias, acompanhamento dos pacientes e executar qualquer outra atividade que, por sua
natureza, esteja inserida no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo; participar, conforme a política municipal
de saúde, de projetos, cursos, eventos, comissões, convênios e programas de ensino, pesquisa e extensão;
elaborar relatórios e laudos técnicos em sua área de especialidade; participar de programas de treinamento,
quando convocado; assessorar, elaborar e participar de campanhas educativas nos campos da saúde pública e
de medicina preventiva; participar, articulando com a equipe multiprofissional de programas e atividades de
educação em saúde, visando a melhoria da saúde do individuo, da família e da população em geral; efetuar
exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos, solicitar, analisar, interpretar diversos exames e
realizar outras formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos da medicina
preventiva ou terapêutica em unidades de saúde, escolas, setores esportivos, entre outros; manter registro dos
pacientes examinando, anotando a conclusão diagnóstica, o tratamento prescrito e a evolução da doença;
realizar atendimento individual programado e individual interdisciplinar a pacientes; efetuar a notificação
compulsória de doenças; realizar reuniões com familiares ou responsáveis de pacientes a fim de prestar
informações e orientações sobre a doença e o tratamento a ser realizado; prestar informações do processo
saúde doença aos indivíduos e a seus familiares ou responsáveis; participar de grupos terapêuticos através de
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reuniões realizadas com grupos de pacientes específicos para prestar orientações e tratamentos e proporcionar
a troca de experiência entre os pacientes; participar de reuniões comunitárias visando a divulgação de fatores de
risco que favorecem enfermidades; promover reuniões com profissionais da área para discutir conduta a ser
tomada em casos clínicos mais complexos; participar dos processos de avaliação de equipe e dos serviços
prestados a população; realizar diagnóstico e levantar indicadores de saúde da comunidade para avaliação do
impacto das ações em saúde implementadas por equipe; representar, quando designado a Diretoria Municipal
de Saúde, ou órgão equivalente, em conselhos e comissões; participar do processo de aquisição de serviços,
materiais de consumo, medicamentos e equipamentos relativos a sua área de atuação; orientar e zelar pela
preservação e guarda dos equipamentos, aparelhos e observar a correta utilização; utilizar equipamento de
proteção individual conforme preconizado pela ANVISA; orientar os servidores que o auxiliam na execução das
tarefas típicas do cargo; alimentar os sistemas de informação das respectivas áreas; executar outras atribuições
correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato.
NUTRICIONISTA
DESCRIÇÃO SUMÁRIA:
Planejar, coordenar e supervisionar serviços ou programas de nutrição e alimentação, avaliando o estado de
carências
nutricionais
da
comunidade
para
elaboração
de
cardápios
específicos.
DESCRIÇÃO DETALHADA:
Coordenar a equipe de trabalho, realizando gestão de pessoal da área da alimentação; planejar e elaborar
cardápios em geral tanto para área da educação, da saúde e da assistência social, baseando-se nos valores
proteico-calóricos, no estudo dos meios e técnicas de introdução de produtos mais nutritivos, respeitando os
hábitos alimentares praticados e aceitação dos alimentos; planejar a pauta de compra de gêneros alimentícios,
necessários a composição dos cardápios; controlar a estocagem, preparação, conservação e distribuição dos
alimentos; assegurar a execução de cardápios e armazenamento dos produtos, conforme as orientações
técnicas do programa de merenda escolar, através de cursos ofertados; garantir a qualidade dos alimentos e
serviços da área; supervisionar a compra de gêneros alimentícios, materiais de consumo e utensílios da
cozinha; pesquisar e estudar a introdução de cardápios e de produtos in natura, bem como sobre a estocagem
e distribuição dos produtos; acompanhar e avaliar a execução dos cardápios, assegurando uma alimentação
de boa qualidade; desenvolver programas de educação alimentar; desenvolver e apresentar estudos técnicos
para a melhoria dos serviços; proceder visitas técnicas nas escolas para fazer a supervisão dos serviços de
alimentação; fazer reuniões para observar o nível de rendimento, habilidade, higiene e aceitação dos alimentos
pelos alunos, para racionalizar e melhorar o padrão técnico dos serviços; realizar a supervisão de todo o
processo ligado à preparação e distribuição de alimentação; realizar estudos e pesquisas na área de nutrição
alimentar e o treinamento efetivo das equipes de cozinheiras, merendeiras e de outros servidores ligados à
área de trabalho e alimentação; participar do Conselho Municipal de Alimentação Escolar quando convocado;
seguir as orientações do Conselho de Alimentação Escolar; executar outras atribuições correlatas ao cargo
e/ou determinadas pelo superior imediato.
PROFESSOR DE ESPORTES
CARGO: PROFESSOR DE ESPORTES
DESCRIÇÃO SUMÁRIA:
Promover a prática da ginástica e outros exercícios físicos, bem como, de jogos em geral, ensinando os
princípios e regras técnicas dessas atividades esportivas e orientando a execução das mesmas, para possibilitar
o desenvolvimento harmônico do corpo e a manutenção de boas condições físicas e mentais.
DESCRIÇÃO DETALHADA:
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Responder pela orientação técnica, tática e física de equipes desportivas, de praticantes do esporte em nível
amador, frequentadores da academia e da hidroginástica e diversas outras práticas de atividades físicas ligadas
ou não a algum esporte; orientar o aluno de forma clara e objetiva quanto à realização dos exercícios ou
atividades físicas de forma adequada; tornar a prática desportiva o mais segura possível; manter conduta ética
profissional durante o desenvolvimento de seu trabalho, respeitando a integridade física, psicológica e moral em
relação aos frequentadores do Ginásio de Esportes, do CIEEL, ou outro local de atividades esportivas; executar
aulas de ginástica individual ou em grupo para melhorar as condições musculares e cardiovasculares de
crianças, adultos e idosos; orientar e aplicar programas educativos em sua área; ministrar aulas esportivas das
várias modalidades tais como natação, tênis, vôlei, handebol, basquete, badminton, atletismo, futebol, entre
outros, aplicando baterias de exercícios respiratórios e musculares, de coordenação motora, resistência e força,
sempre partindo de uma avaliação detalhada e da performance do aluno; acompanhar e desenvolver programas
de atividades físicas e campeonatos entre os alunos, através de relatórios periódicos de seu programa;
desenvolver programas de competições entre as escolas municipais e intermunicipais; acompanhar, desenvolver
e auxiliar na elaboração de convênios junto aos órgãos competentes para as atividades do Departamento de
Esportes; participar do planejamento e execução de trabalhos complementares de caráter cívico, cultural e
recreativo, colabora com a cultura organizando jogos, entretenimento e demais atividades, visando o
desenvolvimento da capacidade de iniciativa, cooperação, criatividade e relacionamento social; ministrar aulas,
aplicar exercícios de estimulação, psicomotora, para que os alunos desenvolvam as funções específicas
necessárias ao seu desenvolvimento nos aspectos físicos, psíquico, social, afetivo e cognitivo; instruir os alunos
sobre os exercícios e jogos programados, inclusive sobre a atualização de aparelhos e instalações de esportes,
fazendo demonstrações e acompanhando a execução dos mesmos pelos alunos, para assegurar o máximo
aproveitamento e benefícios dos exercícios; desenvolver atividades de escolinha de futebol, voleibol e
recreação, ensinando regras, ministrando treinamento tático e físico, para melhor aproveitamento; efetuar testes
de avaliação física, cronometrado, após cada série de exercícios controle dessas atividades e avaliação de seus
resultados; colaborar e acompanhar eventos cívicos e culturais, desfiles e eventos esportivos; encaminhar para
exame médico os alunos; ministrar aulas para crianças, adolescentes e adultos portadores de deficiência;
executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
DESCRIÇÃO SUMÁRIA:
Participar na elaboração

e

implementação

da

política

de

saúde

e

segurança

no

trabalho.

DESCRIÇÃO DETALHADA:
Coordenar as atividades e o programa de segurança do trabalho, investigando riscos e causas de acidentes,
analisando política de prevenção; elaborar relatórios de inspeções qualitativas e quantitativas, conforme o
caso; registrar em documento próprio a ocorrência do acidente de trabalho; investigar acidentes ocorridos,
examinar as condições, identificar suas causas e propor as providências cabíveis; elaborar relatórios
técnicos, periciais e de estatísticas de acidentes; orientar os funcionários da instituição no que se refere à
observância das normas de segurança; promover e ministrar treinamentos sobre segurança e qualidade de
vida no trabalho; promover campanhas e coordenar a publicação de material educativo sobre segurança e
medicina do trabalho; participar de programa de treinamento, quando convocado; participar de reuniões de
trabalho relativas a sua área de atuação; executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de
equipamentos de medição e de programas de informática; solicitar a aquisição de uniformes e EPIs,
realizando treinamentos quanto ao seu uso, guarda e conservação; proceder a guarda e conservação da
respectiva documentação de acordo com a NR 06 do Ministério do Trabalho; inspecionar locais, instalações e
equipamentos observando as condições de trabalho para determinar fatores e riscos de acidentes; estabelecer normas e dispositivos de segurança, sugerindo eventuais modificações nos equipamentos e instalações,
verificando sua observância para prevenir acidentes; inspecionar os postos de combate a incêndios,
examinando as mangueiras, hidrantes, extintores e equipamentos de proteção contra incêndios, para
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certificar-se de suas perfeitas condições de funcionamento; comunicar os resultados de suas inspeções,
elaborando relatórios, para propor a reparação ou renovação do equipamento de extinção de incêndios e
outras medidas de segurança; investigar acidentes ocorridos, examinando as condições da ocorrência, para
identificar suas causas e propor as providências cabíveis; manter contatos com os serviços médico e social
da empresa ou de outra instituição, utilizando os meios de comunicação oficiais, para facilitar o atendimento
necessário aos acidentados; registrar irregularidades ocorridas, anotando-as em formulários próprios e
elaborando estatísticas de acidentes, para obter subsídios destinados à melhoria das medidas de segurança;
instruir os funcionários da empresa sobre normas de segurança combate a incêndios e demais medidas de
prevenção de acidentes, ministrando palestras e treinamento, para que possam agir acertadamente em casos
de emergência; coordenar a publicação de matéria sobre segurança no trabalho, preparando instruções e
orientando a confecção de cartazes e avisos, para divulgar e desenvolver hábitos de prevenção de acidentes;
participar de reuniões sobre segurança do trabalho, fornecendo dados relativos ao assunto, apresentando
sugestões e analisando a viabilidade de medidas de segurança propostas, para aperfeiçoar o sistema
existente; fazer análise do posto de trabalho e se manifestar se os servidores estão expostos a algum agente
prejudicial capaz de causar danos à saúde e se fazem jus ao recebimento de algum benefício; preenchimento
de formulários, cadastro de usuários e planilhas; utilizar e alimentar sistemas informatizados, ter
conhecimentos de informática; realizar as atribuições em consonância com a Diretoria a que estiver
subordinado e aos protocolos municipais; atender comunicação interna, memorandos; redigir relatórios,
ofícios, observando os padrões estabelecidos para assegurar o funcionamento do sistema de comunicação,
zelar pelos equipamentos e matérias de escritório que utiliza; protocolar documentos, comunicar a
necessidade de compras; executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função.
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