PREFEITURA MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA
CNPJ 67.662.437/0001-61

FONE/FAX: (18)3283-1121 - Caixa Postal: 02 - E-mail: prefeitura@euclidesdacunha.sp.gov.br
Av.: Antônio Joaquim Mano, 02 – Centro CEP 19.275-000
Euclides da Cunha Paulista - SP

EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2021
A Prefeitura Municipal de Euclides da Cunha Paulista, Estado de São Paulo, torna público que realizará,
na forma prevista no artigo 37 da Constituição Federal, a abertura de inscrições ao CONCURSO PÚBLICO DE
PROVAS para o preenchimento de vagas e cadastro reserva dos CARGOS abaixo especificados providos pelo
Regime Estatutário. O Concurso Público será regido pelas instruções especiais constantes do presente
instrumento elaborado em conformidade com os ditames da Legislação Federal e Municipal, vigentes e pertinentes.

1.

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1

A organização, aplicação e correção do Concurso Público serão de responsabilidade da CMM
ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA.

1.2

É de responsabilidade exclusiva de o candidato acompanhar as publicações de todos os atos, editais e
comunicados referentes a este Concurso Público divulgado, até sua homologação, no site
www.cmmconcursos.com.br e na Prefeitura. A partir da homologação as publicações serão feitas
exclusivamente pela Prefeitura em seus órgãos oficiais de publicação, além de afixação em seus átrios.

1.2.1 As provas serão aplicadas no Município de Euclides da Cunha Paulista/SP.
1.3

Nomenclatura / Carga Horária / Vagas / Referência / Vencimento / Taxa Inscrição / Exigências.

1.3.1 NÍVEL DE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO

Nomenclatura

C/H

Vagas

Ref.

Venc.
(R$)

Taxa
de
Insc.
(R$)

ACS (Agente Comunitário
de Saúde)
ESF 1 – VILA FERREIRA

40

01

-

ACS (Agente Comunitário
de Saúde)
ESF V – Gleba XV

40

03

-

1.550,00

15,00

Auxiliar de Enfermagem

40

02

07

1.100,00

15,00

Operador de Maquinas

40

01 +
CR (*)

08

1.100,00

15,00

Motorista

40

01 +
CR (*)

07

1.100,00

15,00

1.550,00

15,00

Exigências
no ato da posse
Ensino Fundamental
Completo, residir na
área de comunidade em
que atuar; haver
concluído, com
aproveitamento, curso
introdutório de
formação inicial e
continuada.
Ensino Fundamental
Completo, residir na
área de comunidade em
que atuar; haver
concluído, com
aproveitamento, curso
introdutório de
formação inicial e
continuada.
Ensino Fundamental
Completo e curso
especifico de Auxiliar
de Enfermagem, com
registro no Conselho
Regional de
Enfermagem – COREN.
Ensino Fundamental
Completo com Carteira
Nacional de Habilitação
– CNH Correspondente.
Ensino Fundamental
Completo e Carteira
Nacional de Habilitação
Categoria “D” ou
Superior.
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Guarda Municipal

40

01

C/H

Vagas

01

1.100,00

15,00

Ensino Fundamental

(*) CR = Cadastro Reserva

NÍVEL DE ENSINO SUPERIOR
Nomenclatura

MÉDICO

40

04

Ref.

22

Venc.
(R$)

11.435,70

Taxa de
Insc.
(R$)

30,00

Exigências
no ato da posse
Ensino Superior
Completo em
Medicina e
registro no
Conselho
Regional de
Medicina – CRM

1 . 3 . 2 As atribuições são as constantes do Anexo II do presente Edital.
1 . 3 . 3 Os candidatos para o cargo de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE deverão se inscrever para as vagas
dentro da área de abrangência de sua residência.

2.

DAS INSCRIÇÕES

2.1

As inscrições serão feitas exclusivamente via internet, no site www.cmmconcursos.com.br no período
de 12 de maio até às 23h59min do dia 30 de maio de 2021, devendo para tanto o interessado proceder da
seguinte forma:
a)

Acesse o site www.cmmconcursos.com.br em inscrições abertas clique no ícone do CONCURSO
PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA/SP 001/2021. Agora clique
em ÁREA DO CANDIDATO, realize o cadastro e se já cadastrado, somente realizar o login para inscrição.

b)

Em seguida, seleciona o cargo e clique em INSCRIÇÃO e clique em continuar.

c)

Preencha todos os campos corretamente e clique em FINALIZAR INSCRIÇÃO.

d)

Na sequência, imprima o Boleto Bancário para pagamento e recolha o valor correspondente em qualquer
agência bancária, correspondente bancário autorizado ou lotérica. Não será aceito pagamento da taxa de
inscrição que não seja através da quitação do boleto emitido no momento da inscrição. O pagamento por
agendamento somente será aceito se comprovada a sua efetivação dentro do período de inscrição e até
a data de seu vencimento.

e)

O recolhimento do boleto deverá ser feito até o primeiro dia útil após a data do encerramento das
inscrições, entendendo-se como "não úteis", exclusivamente, os feriados nacionais e estaduais e
respeitando-se, para tanto, o horário da rede bancária, considerando-se para tal o horário de Brasília, sob
pena de a inscrição não ser processada e recebida.

f)

As pessoas portadoras de deficiência deverão anexar ao fim de sua inscrição, cópia digitalizada do
respectivo LAUDO MÉDICO, constando o CID, bem como o pedido de condição especial para a prova,
caso necessite, até o último dia do período de inscrições.

g)

A CMM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA. não se responsabiliza por erros
de dados no preenchimento de ficha de inscrição, sendo a mesma de inteira e total responsabilidade do
candidato.

2.1.1 Antes de efetuar o recolhimento da taxa de inscrição, o candidato deverá certificar-se de que preenche
todos os requisitos exigidos para a participação no Concurso Público, pois, a taxa, uma vez paga, só será
restituída em caso de revogação ou cancelamento do certame pela própria administração pública; ficando
a cargo da empresa que recebeu as respectivas inscrições efetuar a devolução.
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2.1.2 A inscrição paga por meio de cheque somente será considerada após a respectiva compensação.
2.1.3 Não será aceito pagamento da taxa de inscrição por meio do PIX, cheque, depósito em caixa eletrônico,
pelos correios, fac-símile, transferência eletrônica, DOC, DOC eletrônico, ordem de pagamento ou depósito
comum em conta corrente, condicional ou fora do período de inscrição ou por qualquer outro meio que não
os especificados neste Edital. NÃO é possível o pagamento do boleto de inscrição com o PIX. O boleto
de inscrição é um meio de pagamento distinto do PIX, com regras próprias. Documento que contenha
apenas o código de barras e/ou linha digitável, e não contenha o QR CODE, não pode ser pago utilizando
PIX.
2.1.4 No valor da inscrição já está inclusa a despesa bancária.
2.1.5 Após a homologação das inscrições, será publicado o ensalamento onde os candidatos deverão conferir se
suas inscrições foram efetivadas. Em caso negativo, o candidato deverá entrar em contato com a CMM
ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA. pelo endereço eletrônico
cmmconcursos@yahoo.com.br, para verificar o ocorrido.
2.1.6 Quarenta e oito horas após o pagamento, confirmar no e-mail indicado no ato da inscrição, a notificação de
pagamento e se os dados da inscrição efetuada pela internet foram recebidos e a importância do valor da
inscrição paga. Em caso negativo, o candidato deverá entrar em contato com a CMM ASSESSORIA E
CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA., pelo endereço eletrônico cmmconcursos@yahoo.com.br,
para verificar o ocorrido.
2.1.7 A CMM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA. não se responsabiliza por
solicitação de inscrição, via internet, não recebida por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas
de comunicação, bem como outros fatores que impossibilitem a transferência de dados. O descumprimento
das instruções para inscrição via internet implicará na não efetivação da mesma.
2.1.8 Todas as provas estão previstas para serem realizadas no mesmo dia e horário, devendo os candidatos
inscrever-se para apenas uma função. Se, eventualmente, o candidato inscrever-se para mais de uma
função será homologada apenas a última opção, identificada pelo maior número de inscrição,
correspondendo a sua última vontade, sendo as demais inscrições indeferidas, não havendo devolução da
taxa de inscrição.
2.1.9 A taxa de inscrição somente será devolvida ao candidato na hipótese de quando o pagamento for realizado
em duplicidade ou fora do prazo, sendo descontado o valor da taxa bancária.
2.1.10 Efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos para a alteração de cargos, seja qual for o motivo alegado.
2.2

São condições para a inscrição:

2.2.1 Ser brasileiro nato ou naturalizado nos termos do Art.12 da Constituição Federal.
2.2.2 Ter até a data da posse, idade mínima de 18 anos, gozar de boa Saúde Física e Mental, estar no gozo dos
direitos Políticos e Civis e, se do sexo masculino, estar quite com o Serviço Militar.
2.2.3 Estar ciente que se aprovado, quando da convocação, deverá comprovar que preenche todos os requisitos
exigidos para o cargo, constantes do presente Edital, sob pena de perda do direito à vaga.
2.2.4 Não ter sido demitido por ato de improbidade ou exonerado "a bem do serviço público", mediante decisão
transitada em julgado em qualquer esfera governamental.
2.2.5
Para os candidatos à função de Operador de Máquinas e Motorista deve-se obrigatoriamente possuir
Carteira Nacional de Habilitação – CNH, na categoria exigida por este Edital e demais cursos complementares.
Serão condicionadas até a data das provas práticas eventuais inscrições cujas categorias sejam inferiores às
exigidas, ou o prazo de validade estiver vencido na data da inscrição. O Candidato deve estar ciente que somente
será autorizado a se submeter à prova prática se portar a carteira de habilitação original na categoria exigida, com
validade na data da realização das mesmas, pois de conformidade com o CTB - Código de Trânsito Brasileiro nenhum condutor poderá dirigir na via pública sem portar seu respectivo documento de habilitação na via original
e da classe correspondente ao veículo dirigido.
2.3

Se aprovado e nomeado, o candidato, por ocasião da posse ou contratação, deverá apresentar, além dos
documentos constantes no presente Edital, os seguintes: Título Eleitoral e comprovante de ter votado nas
últimas eleições ou procedido à justificação na forma da lei, Quitação com o Serviço Militar, CPF, Prova de
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Escolaridade e Habilitação Legal, uma foto 3X4, declaração de não ocupar cargo público e remunerado,
conforme previsto na Constituição Federal de 1988, exceto os acúmulos permitidos pela Lei, atestados de
antecedentes criminais e demais necessários que lhe forem solicitados, sob pena de perda do direito à
vaga.
2.4

Após a apresentação dos documentos previstos no item 2.3, o candidato aprovado passará por uma
avaliação médica de forma a comprovar sua aptidão física e mental para o exercício das atribuições do
emprego público.

2.5

Após a homologação do resultado final deste Concurso Público, a Prefeitura Municipal de Euclides da
Cunha Paulista responsabilizar-se-á pela divulgação de acordo com legislação municipal vigente.

2.6

O não atendimento dentro do prazo estipulado na convocação ou a manifestação por escrito de desistência
implicará a exclusão definitiva do candidato deste Concurso Público, sem qualquer alegação de direitos
futuros.

3.
3. 1

COVID-19
A PREFEITURA MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA assume a responsabilidade em
garantir as medidas de distanciamento social e cuidados com a higienização do local, tomando as medidas
para o combate ao Coronavírus, descritas a seguir:
a) Distribuição das salas de aplicação das provas com, no máximo, 15 (quinze) candidatos por sala;
b) Disponibilização de álcool em gel em todas as salas em que serão aplicadas as provas;
c) Disponibilização de um funcionário para acompanhar a entrada de cada candidato, com termômetro para
verificação da temperatura.

4.

DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

4.1

Às pessoas com deficiência é assegurado o direito de inscrição para as funções em Concurso Público,
cujas atribuições sejam compatíveis com sua deficiência, conforme artigo 37 da Constituição Federal e Lei
N° 7.853/89.

4.2

Em obediência ao disposto no art. 37, § 1° e 2° do Decreto 3.298 de 20/12/99 que regulamenta a Lei
7853/89, ser-lhes-á reservado o percentual de 5% (cinco por cento) das vagas existentes para cada função,
individualmente, das que vierem a surgir ou que forem criadas no prazo de validade do presente Processo.

4.3

Se, na aplicação do percentual, resultar número fracionado igual ou superior a 0,5 (cinco décimos), estará
formada 01(uma) vaga para a pessoa com deficiência. Se inferior a 0,5 (cinco décimos), a formação da
vaga ficará condicionada à elevação da fração para o mínimo de 0,5 (cinco décimos), caso haja aumento
do número de vagas para o cargo ou função.

4.4

Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no art.
4° do Decreto Federal N° 3.298/99.

4.5

As pessoas com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no Decreto Federal N°
3.298/99, particularmente, em seu art. 40, 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 a nota mínima exigida para todos os demais
candidatos.

4.6

Os benefícios previstos no artigo 40, §§ 1° e 2°, do Decreto Federal N° 3.298/99, deverão ser requeridos
durante o período das inscrições. O candidato deverá no ato de sua inscrição até o último dia do referido
período:
a) Solicitar prova especial, se necessário. (A não solicitação de prova especial eximirá a empresa de
qualquer providência).
b) Ao finalizar sua inscrição, anexar cópia digitalizada e salva em um único arquivo, nas extensões “pdf”,
“png”, “jpg” ou “jpeg”, cujo tamanho máximo deve ser de 2MB do Laudo Médico atestando a espécie e
o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação
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Internacional de Doença - CID, bem como a provável causa da deficiência, inclusive para assegurar a
previsão de adaptação à prova.
4.7

Serão indeferidas as inscrições na condição especial de pessoa com deficiência dos candidatos que não
encaminharem dentro do prazo e forma prevista no presente Edital o respectivo laudo médico. O candidato
com deficiência que não realizar a inscrição conforme instruções constantes neste Edital, não poderá
impetrar recurso em favor de sua situação.

4.8

Os deficientes visuais poderão optar no momento da inscrição pela prova ampliada, e/ou Ledor. Aos
deficientes visuais optarem pelo Ledor, terá auxílio personalizado e individual do Ledor que lerá todas as
questões e alternativas da prova impressa e transcreverá as respostas escolhida pelo candidato deficiente
visual no cartão de respostas. Os candidatos que não fizerem as referidas requisições no momento da
inscrição, seja qual for o motivo alegado, não terão a prova especial preparada. Os referidos candidatos
deverão levar para esse fim, no dia da aplicação da prova, reglete e punção ou maquina especifica, podendo
ainda, utilizar-se de soroban. O candidato deverá incluir no requerimento de vaga especial o detalhamento
dos recursos necessários para realização da prova (exemplos: prova ampliada, sala de fácil acesso com
rampa ou no térreo, mesa especial para cadeirante etc.).

4.9

O candidato deverá incluir no requerimento de vaga especial o detalhamento dos recursos necessários para
realização da prova (exemplos: prova ampliada, sala de fácil acesso com rampa ou no térreo, mesa especial
para cadeirante etc.).

4.10

A publicação do resultado final do Concurso Público será feita em duas listas, contendo a primeira, a
pontuação de todos os candidatos, inclusive a das pessoas com deficiência, e a segunda, somente a
pontuação destes últimos.

4.11

Não havendo candidatos aprovados para as vagas reservadas às pessoas com deficiência, estas serão
preenchidas pelos demais concursados, com estrita observância da ordem classificatória.

4.12

Os candidatos que não atenderem aos dispositivos mencionados no presente Edital não serão
considerados como pessoas com deficiência e não terão prova especial preparada sejam quais forem os
motivos alegados.

4.13

Ao ser convocado para investidura na função pública, o candidato deverá se submeter a exame médico
oficial ou credenciado pelo Município, que terá decisão terminativa sobre a qualificação do candidato como
deficiente ou não, e o grau de deficiência capacitante para o exercício da função. Será eliminado da lista
de pessoa com deficiência o candidato cuja deficiência assinalada na Ficha de Inscrição não se constate,
devendo o mesmo constar apenas na lista de classificação geral.

4.14

Após o ingresso do candidato com deficiência, este não poderá ser arguida para justificar a concessão de
readaptação da função e de aposentadoria por invalidez.

5.

DAS PROVAS E DOS PRINCÍPIOS

5.1

O Concurso Público será exclusivamente de Provas Objetivas (escritas) para todos os cargos e Prova
Prática para o cargo de OPERADOR DE MÁQUINAS e MOTORISTA.

5.2

A duração da prova será de 03 (três horas), já incluído o tempo para o preenchimento da folha de respostas.

5.3

O candidato deverá comparecer ao local designado com antecedência mínima de 1 (uma) hora, munido de
caneta azul ou preta, lápis preto e borracha e UM DOS SEGUINTES DOCUMENTOS NO ORIGINAL:
- Cédula de Identidade RG;
- Carteira de Órgão ou Conselho de Classe;
- Carteira de Trabalho e Previdência Social;
- Certificado Militar;
- Carteira Nacional de Habilitação, emitida de acordo com a Lei 9.503/97 (com foto);
- Passaporte.

5.4

As provas ocorrerão nos períodos da manhã. Os portões serão fechados às 9h00min e mais nenhum
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candidato poderá adentrar ao local das provas. As provas terão duração de 02 (duas) horas.
5.5

As provas objetivas (escritas) desenvolver-se-ão em forma de testes, por meio de questões de múltipla
escolha, na forma estabelecida no presente Edital.

5.6

Caso necessário, poderá haver mudança na data prevista para a realização das provas. Nesse caso, a
alteração deverá ser divulgada com antecedência mínima de 2 (dois) dias da data divulgada anteriormente
para a realização no site www.cmmconcursos.com.br. É de inteira responsabilidade do candidato o
acompanhamento das divulgações referentes a este Concurso Público.

5.7

Os candidatos NÃO receberão convocações individuais via Correio e/ou E-mail, portanto é de inteira
responsabilidade do candidato o acompanhamento das divulgações referentes a este Concurso Público. As
divulgações serão realizadas oficialmente no site www.cmmconcursos.com.br.

5.8

A prova terá caráter classificatório e eliminatório, onde contará com 30 (trinta) questões de múltipla escolha
(A, B, C, D) numa escala de 0,0 (zero) a 100,0 (cem).

5.9

Será considerado aprovado o candidato que obtiver nota igual ou maior que 40,0 (quarenta), numa escala
de 0,0 (zero) a 100,0 (cem), ficando os demais eliminados do Concurso Público.

5.10

Durante as provas não será permitido, sob pena de exclusão do Concurso Público: qualquer espécie de
consultas bibliográficas, comunicação com outros candidatos, ou utilização de livros, manuais ou
anotações, máquina calculadora, relógios de qualquer tipo, agendas eletrônicas, telefones celulares,
smartphones, tablets, mp3 player, notebook, palm top, tablet, BIP, walkman, gravador ou qualquer outro
receptor ou transmissor de mensagens, bem como o uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares
e outros acessórios similares.

5.10.1 Recomenda-se aos candidatos não levarem para os locais de prova os aparelhos celulares, contudo,
se levarem, estes deverão ser desligados, preferencialmente com as baterias retiradas e acondicionados
em invólucro fornecidos pela CMM Concursos. O candidato que for surpreendido portando celular fora da
embalagem lacrada fornecida pela CMM Concursos, mesmo que desligado, (off-line) ou dentro dela, porém
ligado (on-line) serão excluídos do Concurso Público e convidados a entregarem suas respectivas prova,
podendo inclusive responder criminalmente por tentativa de fraude.
5.11

Após adentrar a sala de provas e assinar a lista de presença, o candidato não poderá, sob qualquer pretexto,
ausentar-se sem autorização do Fiscal de Sala, podendo sair somente acompanhado do Volante, designado
pela Coordenação do Concurso Público.

5.12

No dia de realização das provas, não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de aplicação das
provas e/ou pelas autoridades presentes, informações referentes ao conteúdo das provas e/ou aos critérios
de avaliação.

5.13

O candidato só poderá retirar-se do local de aplicação das provas, após 1 (uma) hora do horário previsto
para o início das mesmas e constante do presente Edital, devendo entregar ao Fiscal da Sala o caderno de
questões e respectiva folha de respostas. Não serão computadas questões não respondidas, que
contenham rasuras, que tenham sido respondidas a lápis, ou que contenham mais de uma alternativa
assinalada.

5.14

Com vistas à garantia da isonomia e lisura do concurso público em tela, no dia da realização da prova
objetiva, os candidatos serão submetidos, durante a realização das provas, ao sistema de detecção de
metais quando do ingresso e da saída dos sanitários.

5.15

Ao terminar a prova, o candidato não poderá permanecer no recinto de aplicação de prova, devendo se
retirar imediatamente do local de prova.

5.16

A utilização de aparelhos eletrônicos é vedada em qualquer parte do local de provas. Assim, ainda que o
candidato tenha terminado sua prova e esteja se encaminhando para a saída do local, NÃO poderá utilizar
quaisquer aparelhos eletrônicos, sendo recomendável que a embalagem não reutilizável fornecida para o
recolhimento de tais aparelhos somente seja rompida após a saída do candidato do local de provas;

5.17

Ao final das provas, os três últimos candidatos deverão permanecer na sala, a fim de assinar o lacre do
envelope das folhas de respostas juntamente com o fiscal e coordenador, sendo liberados quando todos
(as) tiverem concluído.
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5.18

A prova prática, para a função de Motorista e Operador de Máquinas objetiva avaliar o grau de
conhecimento e as habilidades do candidato de forma teórica e por meio de demonstração, prática
das atividades inerentes ao cargo ou função, respeitando-se o conteúdo descrito no Anexo IV do
presente Edital. - As provas práticas serão realizadas na mesma data, em locais e horários a serem
informados durante a realização das provas escritas. O critério da CMM Concursos e da Prefeitura
Municipal de Euclides da Cunha Paulista/SP, caso o número de candidatos ultrapasse o máximo de
provas compatíveis, as provas práticas poderão ser remarcadas para outra data.

6. DA COMPOSIÇÃO DAS PROVAS E NÚMERO DE QUESTÕES
6.1

NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
AUXILIAR DE ENFERMAGEM
GUARDA MUNICIPAL
Língua Portuguesa

Matemática / Raciocínio Lógico

10

10

MOTORISTA
OPERADOR DE MÁQUINAS
Matemática / Raciocínio
Língua Portuguesa
Lógico
10
6.2

10

Conhecimentos Específicos
10

Conhecimentos
Específicos

PROVA PRÁTICA

10

SIM

NÍVEL SUPERIOR

MÉDICO
Língua Portuguesa

Conhecimentos/ Legislação em
Saúde

10

10

Conhecimentos Específicos
10

6.3. As matérias constantes das provas a que se submeterão os candidatos são as constantes no Anexo III do
presente Edital.

7. DAS NORMAS
7.1

LOCAL, DIA, HORÁRIO - A prova objetiva (escrita) será realizada no dia 13 de junho de 2021, às 09h00min
em local a ser divulgado por meio por meio de Edital próprio e que será afixado no local de costume da
Prefeitura Municipal, por meio por meio de seus órgãos oficiais de publicação e no site
www.cmmconcursos.com.br, com antecedência mínima de 3 (três) dias. Caso o número de candidatos
exceda a oferta de lugares nas escolas localizadas na cidade, a CMM ASSESSORIA E CONSULTORIA
EM GESTÃO PÚBLICA LTDA. e o Município poderão alterar horários das provas ou até mesmo dividir a
aplicação das provas em mais de uma data, cabendo aos candidatos a obrigação de acompanhar as
publicações oficiais e por meio do site www.cmmconcursos.com.br.

7.2

Considerando o atual momento que se encontra o país e ainda pelo fato de a Organização Mundial de
Saúde ter alçado a patologia do coronavírus (COVID-19) ao patamar de “pandemia”, fica prevista a
possibilidade de retificação com alteração da data e/ou horário das provas, conforme critérios da Prefeitura
e CMM Concursos.

7.3

Será disponibilizado no site www.cmmconcursos.com.br, com antecedência mínima de 3 (três) dias, o Edital
de convocação dos inscritos para os cargos previstos neste Edital.
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7.4

Eventualmente, se, por qualquer que seja o motivo, o nome do candidato não constar no Mapa de Alocação
do Candidato Porta de Escola/ Porta de Sala, este deverá entrar em contato com a CMM CONCURSOS,
pelo e-mail: cmmconcursos@yahoo.com.br.

7.5

Ocorrendo o caso constante no item 7.4, poderá o candidato participar do Concurso Público e realizar a
prova se apresentar o respectivo comprovante de pagamento da inscrição.

7.6

A inclusão de que se trata o item 7.5, será realizada de forma condicional, sujeita à posterior verificação da
regularidade da referida inscrição.

7.7

Constada eventual irregularidade na inscrição, a inclusão do candidato será automaticamente cancelada,
sem direito à reclamação, independentemente de qualquer formalidade, considerados nulos todos os atos
dela decorrente.

7.8

COMPORTAMENTO - As provas serão individuais, não sendo tolerada a comunicação com outro
candidato, nem a utilização de livros, notas, impressos, celulares, calculadoras e/ou similares. Reserva-se
ao Coordenador do Concurso Público designado pela CMM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO
PÚBLICA LTDA. e aos Fiscais, o direito de excluir da sala e eliminar do restante das provas o candidato
cujo comportamento for considerado inadequado, bem como, tomar medidas saneadoras e restabelecer
critérios outros para resguardar a execução individual e correta das provas.

7.9

Em caso de necessidade de amamentação durante a realização das provas, a candidata deverá levar uma
acompanhante, que terá local reservado para esse fim e que será responsável pela guarda da criança.

7.10

Não haverá, sob qualquer pretexto ou motivo, segunda chamada para a realização das provas. Os
candidatos deverão comparecer 1 (uma) hora antes do horário marcado para o início das provas, pois, no
referido horário, os portões serão fechados, não sendo permitida a entrada de candidatos retardatários.

7.11

É de inteira responsabilidade de o candidato acompanhar a publicação de todos os atos, editais e
comunicados referentes a este Concurso Público, os quais serão afixados também nos quadros de
aviso da Prefeitura, devendo, ainda, manter atualizado seu endereço.

8. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE
8.1

Em todas as fases na classificação entre candidatos com igual número de pontos, serão fatores de
preferência os seguintes:
a) Idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei Federal 10.741/2003, entre si e frente aos demais,

dando-se preferência ao de idade mais elevada;
b) Maior número de acertos na prova de Conhecimentos Específicos;
c) Maior número de acertos na prova de Conhecimentos de Legislação em Saúde, Se houver;
d) Maior número de acertos na prova de Português;
e) Maior número de acertos na prova de Matemática;
f)

8.1.1

Maior idade.

Persistindo o empate entre os candidatos, depois de aplicados todos os critérios acima, o desempate se
dará por meio de sorteio.

8.1.2 O sorteio será realizado ordenando-se as inscrições dos candidatos empatados, de acordo com o seu
número de inscrição, de forma crescente ou decrescente, conforme o resultado do primeiro prêmio da
extração da Loteria Federal, do sorteio imediatamente anterior ao dia de aplicação da Prova Objetiva,
conforme os seguintes critérios:
a) se a soma dos algarismos do número sorteado no primeiro prêmio da Loteria Federal for par, a ordem

será a crescente;
b) se a soma dos algarismos da Loteria Federal for ímpar, a ordem será a decrescente.
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9. DA FORMA DE JULGAMENTO DA PROVA OBJETIVA
9.1

A Prova Objetiva terá caráter classificatório e eliminatório para todos os cargos..

9.2

A nota da prova objetiva será obtida com a aplicação da fórmula abaixo:

NPO =

100
x NAP
TQP

ONDE:
NPO = Nota da prova objetiva
TQP = Total de questões da prova
NAP = Número de acertos na prova
9.3

Será considerado aprovado na prova objetiva o candidato que obtiver, no mínimo, 40 (quarenta) pontos.

9.4

O candidato que não auferir, no mínimo, 40 (quarenta) pontos na prova objetiva será desclassificado do
Concurso Público.

10. DA FORMA DE JULGAMENTO DA PROVA PRÁTICA
10.1

Para os candidatos os cargos de Motorista e Operador de Máquinas a nota final será a média aritmética
obtida com a soma das notas nas provas objetivas e práticas, cuja fórmula é a seguinte:
NF = NPO + NPP
2
ONDE:
NF = Nota Final
NPO = Nota na Prova Objetiva
NPP = Nota na Prova Prática

10.1

A aplicação e a avaliação da prova prática buscam aferir a capacidade de adequação funcional e situacional
do candidato às exigências e ao desempenho eficiente das atividades. Ela constituir-se-á na execução de
tarefas, previamente elaboradas pelo Examinador, a serem realizadas individualmente pelo candidato com
a avaliação por meio de planilhas, tomando-se por base as atribuições da função.

10.2.1. A prova prática será avaliada de “0” (zero) a “100” (cem) pontos e terá como critério de avaliação a
"Capacidade Técnica". Serão considerados aptos os candidatos que obtiverem, no mínimo, 50 (cinquenta)
pontos na prova prática.
O candidato que não auferir a nota mínima de 50 (cinquenta) pontos na prova prática será considerado inapto.
10.2.2. A Capacidade Técnica se traduz na capacidade teórica e prática de manuseio adequado de equipamentos
e utensílios empregados no desenvolvimento de tarefas propostas.
10.2.3. O candidato inapto ou que não realizar a Prova Prática será eliminado do Concurso Público, mesmo tendo
sido aprovado nas Provas Objetivas

11. DOS RECURSOS
11.1. Para recorrer o candidato deverá acessar o endereço eletrônico www.cmmconcursos.com.br e ir até a “Área
do Candidato” – “Recursos e Requerimentos” – e preencher online o formulário de recurso e enviá-lo via
internet, seguindo as instruções nele contidas.
11.2. Tendo como prazo o requerimento de recurso até o último dia do prazo recursal de cada fase, conforme o
próximo item.
11.3. Todos os recursos deverão ser interpostos nas datas constantes do ANEXO I:
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a) Da Homologação das inscrições;
b) Do Gabarito;
c) Do Resultado Preliminar.
11.4. Em qualquer caso, não serão aceitos recursos encaminhados via postal, via fax ou via eletrônica. A
interposição deverá ser feita diretamente no site. Contendo nome do candidato, RG, número de inscrição,
cargo para o qual se inscreveu e as razões recursais.
11.5. Caberá recurso à CMM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA., em face do
gabarito e/ou contra o conteúdo da prova, no tocante a erro material ou de teor das questões.
11.6. Julgados os recursos em face do gabarito e/ou da prova objetiva, sendo caso, será publicado um novo
gabarito, com as modificações necessárias, que permanecerá no site pelo prazo de 2 (dois) dias úteis.
Caberá à CMM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA decidir sobre a anulação
de questões julgadas irregulares.
11.7. Em caso de anulação de questões, por duplicidade de respostas, falta de alternativa correta ou qualquer
outro motivo, estas serão consideradas corretas para todos os candidatos e os pontos correspondentes
serão atribuídos a todos os candidatos que não os obtiveram, independente de recurso.
11.8. Os recursos deverão estar embasados em argumentação lógica e consistente. Em caso de constatação de
questões da prova, o candidato deverá se pautar em literatura conceituada e argumentação plausível.
11.9. Recursos não fundamentados ou interpostos fora do prazo serão indeferidos sem julgamento de mérito. A
Comissão constitui última instância na esfera administrativa para conhecer de recursos, não cabendo
recurso adicional pelo mesmo motivo.
11.10. O gabarito oficial será disponibilizado no site www.cmmconcursos.com.br através da área do candidato
entre às 14h00 e 18h00 da segunda-feira subsequente à data da aplicação da prova e o candidato terá
acesso ao caderno de questões no site durante o período recursal acessando a Área do Candidato.

12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
12.1. A inscrição implica na aceitação por parte do candidato de todos os princípios, normas e condições do
Concurso Público, estabelecidas no presente Edital e na legislação municipal e federal pertinente.
12.2. A falsidade ou inexatidão das afirmativas, a não apresentação ou a irregularidade de documentos, ainda
que verificados posteriormente, eliminará o candidato do Concurso Público, anulando-se todos os atos
decorrentes da inscrição, sem prejuízo de responsabilização nas esferas administrativa, cível e penal.
12.3. A CMM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA., bem como o órgão realizador do
presente certame não se responsabilizam por quaisquer cursos, textos, apostilas e outras publicações
referentes ao processo.
12.4. O gabarito será disponibilizado no site www.cmmconcursos.com.br, na segunda-feira subsequente à data
da aplicação da prova.
12.5. Decorridos 180 (cento e oitenta) dias do resultado final do Concurso Público e não caracterizando qualquer
óbice, é facultada a fragmentação das provas e demais registros escritos para fins de reciclagem,
mantendo-se, porém, em arquivo eletrônico cópia de segurança, pelo prazo de cinco anos.
12.6. O candidato obriga-se a manter atualizado seu endereço para correspondência, junto ao órgão realizador,
após o resultado final.
12.7. A validade do presente Concurso Público será de “02” (dois) anos, contado da homologação final dos
resultados, podendo haver prorrogação por igual período, a critério da Administração.
12.8. Para efeito de admissão fica o candidato convocado sujeito à aprovação em exame de saúde, elaborado
por médicos especialmente designados pelo Município e apresentação de documentos legais que lhe forem
exigidos.
12.9. EXAMES MÉDICOS ADMISSIONAIS
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Consistirá na avaliação das condições físicas e psicológicas indispensáveis para o exercício das funções
inerentes ao emprego público, postulado pelo candidato, consistente em:
-Exames médicos laboratoriais e ambulatoriais;
-Avaliação médica em conjunto com os laudos técnicos e exames.
Após avaliações e pareceres médicos conclusivos, considerado o convocado APTO ao exercício de suas
funções, poderá iniciar suas atividades.
12.10. Nos termos do artigo 37, § 10º, da Constituição Federal, acrescido pela Emenda Constitucional nº 20, de
04/06/98, é vedada a percepção simultânea de salários com proventos de aposentadoria, salvo nas
hipóteses de acumulação remunerada, expressamente previstos pela Lei Maior.
12.11. Ficam impedidos de participarem do certame aqueles que possuam com qualquer dos sócios da CMM
ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA. a relação de parentesco disciplinada nos
artigos 1.591 a 1.595 do Novo Código Civil. Constatado o parentesco a tempo, o candidato terá sua
inscrição indeferida, e se verificado posteriormente à homologação, o candidato será eliminado do certame,
sem prejuízo das medidas administrativas e judiciais cabíveis.
12.12. Os candidatos às funções de Agente Comunitário de Saúde aprovados e convocados deverão se
submeter e concluir com aproveitamento, curso introdutório de formação inicial e continuada nos termos Lei
Federal nº 11350/2006 de 05/10/2006 e alterações posteriores.
12.13. Não obstante as penalidades cabíveis, a CMM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA
LTDA. poderá, a qualquer tempo, anular a inscrição ou a prova do candidato, desde que verificadas
falsidades de declaração ou irregularidades na prova.
12.14. Todos os casos, problemas ou questões que surgirem e que não tenham sido expressamente previstos no
presente Edital e Lei Orgânica Municipal serão resolvidos em comum pelo Município e CMM ASSESSORIA
E CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA.
12.15. A Homologação do Concurso Público poderá ser efetuada por cargo, individualmente, ou pelo conjunto de
cargos constantes do presente Edital, a critério da Administração.
12.16. A inexatidão das informações ou a constatação, mesmo posterior, de irregularidade em documentos ou nas
provas, eliminarão o candidato do Concurso Público.
12.17. Os vencimentos constantes do presente Edital são referentes ao da data do presente Edital.
Sem mais,

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Euclides da Cunha Paulista/SP, 12 de maio de 2021.

DOMINGOS MENTE LOPES
Prefeito
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ANEXO I
CALENDÁRIO DO CONCURSO PÚBLICO
EVENTO

Publicação do Edital

DATA

12/05/2021

Período de Inscrições

12/05 a 30/05/2021

Homologação das inscrições e identificação do local de provas
Recurso das Inscrições

02/06/2021
03/06 e 04/06/2021

Prova Escrita

13/06/2021

Disponibilização do Gabarito

14/06/2021

Recebimento do Recurso do Gabarito
Resultado Preliminar

15 e 16/06/2021
22/06/2021

Recebimento de Recurso do Resultado Preliminar

23/06 e 24/06/2021

Classificação Final

28/06/2021

Divulgação do Edital de Homologação

01/07/2021

OBS.: Cronograma previsto do Concurso Público poderá ser alterado. Os interessados deveram
acompanhar o andamento do Concurso Público pelo site www.cmmconcursos.com.br
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ANEXO II

DAS ATRIBUIÇÕES
AGENTE COMUNTÁRIO DE SAÚDE: Utilização de instrumentos para diagnóstico demográfico e sociocultural da
comunidade; promoção de ações de educação para a saúde individual e coletiva; registro, para fins exclusivos de
controle e planejamento das ações de saúde, de nascimentos, óbitos, doenças e outros agravos à saúde; estimular
à participação da comunidade nas políticas públicas voltadas para a área da saúde; realizar visitas domiciliares
periódicas para monitoramento de situações de risco à família e participar em ações que fortaleçam os elos entre
o setor saúde e outras políticas que promovam a qualidade de vida.
AUXILIAR DE ENFERMAGEM: Desempenha atividade técnica de enfermagem em hospitais, clinicas e outros
estabelecimentos de assistência médica, embarcações e domicílios; atuam em cirurgia terapia, puericultura,
pediatria, psiquiatria, obstetrícia, saúde ocupacional e outras; prestam assistência ao paciente, atuando sob
supervisão de enfermeiro; desempenham tarefas de instrumentação cirúrgica, posicionando de forma adequada o
paciente e o instrumental, o qual passa ao cirurgião; organiza ambiente de trabalho, dão continuidade aos plantões.
Trabalham em conformidade às boas práticas, normas e procedimentos de biossegurança. Realiza registros e
elaborar relatórios técnicos; comunica-se com pacientes e familiares e com a equipe de saúde.
GUARDA MUNICIPAL: Proceder a ronda diurna ou noturna nas dependências de prédios e áreas adjacentes,
verificando se portas, portões e outras vias de acesso estão devidamente fechadas; examinar as instalações
hidráulicas e elétricas dos prédios públicos, tomando as providências necessárias na ocorrência de fatos
imprevistos; Acender e apagar lâmpadas dos prédios públicos; Proceder a vigilância diurna ou noturna nas áreas
e logradouros públicos; Proceder a vigilância de veículos, máquinas e equipamentos sob sua responsabilidade;
executar a vigilância no sentido de proteger os bens artísticos, culturais, cívicos ambientais, estéticos, históricos
e/ou outros; Executar a vigilância junto aos escolares no sentido de orientá-los e protegê-los quanto ao tráfico de
drogas, roubos e marginalização; Executar a vigilância junto aos escolares no sentido de orientá-los a evitar a
propagação da promiscuidade e pornografia e a divulgação de ideias destruidoras da família; Prestar informações
ao público quanto à localização de serviço e de funcionários; Executar outras tarefas correlatas
MÉDICO: Realizam consultas e atendimentos médicos; tratam pacientes e clientes; implementam ações para
promoção da saúde; coordenam programas e serviços em saúde, efetuam pericias, auditorias e sindicâncias
médicas; elaboram documentos e difundem conhecimentos da área médica.
MOTORISTA: Dirige e conserva veículos automotores, da frota da administração, tais como automóveis, peruas e
pick-up, manipulando os comandos de marcha e direção, conduzindo-o em trajeto determinado, de conformidade
com as normas de trânsito e as instruções recebidas.
OPERADOR DE MÁQUINAS: Manejar / operar guindastes, guinchos, talhas, tratores e outros equipamentos de
levantamento, movimentação e deslocamento de materiais; operar equipamentos de arrasto, elevação e
deslocamento de materiais, como pás carregadeiras, retroescavadeiras, empilhadeiras, tratores e outros similares,
controlando a velocidade de tração e freando, para movimentar diversas cargas; zelar pela manutenção da
máquina, lubrificando, abastecendo e executando pequenos reparos, para assegurar o bom funcionamento e a
segurança das operações; auxiliar nos trabalhos de carga e descarga de materiais diversos; registrar as operações
realizadas, bem como os processos utilizados para permitir o controle dos resultados; zelar pela segurança
individual e coletiva, utilizando equipamentos de proteção apropriados, quando da execução dos serviços; zelar
pela guarda conservação, manutenção dos equipamentos, instrumentos e materiais utilizados, bem como do local
de trabalho; executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade ou a critério e seu superior.
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ANEXO III
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
(verificar composição das provas no item 5 do presente edital)
NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO

Língua Portuguesa: Fonema e Sílaba; Ortografia; Estrutura e Formação das Palavras; Classificação e Flexão das
Palavras; Classes de Palavras: tudo sobre substantivo, adjetivo, preposição, conjunção, advérbio, verbo, pronome,
numeral, interjeição e artigo; Acentuação; Concordância nominal; Concordância Verbal; Regência Nominal;
Regência Verbal; Sinais de Pontuação; Uso da Crase; Colocação dos pronomes nas frases; Termos Essenciais
da Oração (Sujeito e Predicado); Análise e Interpretação de Textos.
Matemática: Conjunto de números: naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais, operações, expressões (cálculo),
problemas, raiz quadrada; MDC e MMC - cálculo - problemas; Porcentagem; Juros Simples; Regras de três simples
e composta; Sistema de medidas: comprimento, superfície, massa, capacidade, tempo, volume; Sistema Monetário
Nacional (Real); Equações: 1º e 2º graus; Inequações do 1º grau; Expressões Algébricas; Fração Algébrica;
Geometria Plana; Raciocínio Lógico.
NÍVEL SUPERIOR

Língua Portuguesa: Interpretação e análise de textos. Coesão textual. Encontros vocálicos, encontros
consonantais e dígrafos. Divisão silábica. Ortografia. Acentuação gráfica das palavras: regras básicas e regras
especiais. Processos de formação das palavras. Classes de palavras: substantivo, adjetivo, verbo, pronome,
conjunção, preposição, advérbio. Concordância verbal e concordância nominal. Regência verbal e regência
nominal. Crase. Sinais de pontuação. Colocação dos pronomes oblíquos átonos. Sentido próprio e sentido figurado
das palavras: a denotação e a conotação.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
(em ordem alfabética)
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE: 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 e suas alterações.
- Guia Prático do Agente Comunitário de Saúde (Ministério da Saúde).
- O Trabalho do Agente Comunitário de Saúde (Ministério da Saúde).
- O Agente Comunitário de Saúde no controle da dengue (Ministério da Saúde).
- Política Nacional de Atenção Básica (Ministério da Saúde).
- Organização da Atenção Básica no SUS - PNAB (Portaria 2436 de 12 de setembro de 2017).
- Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Federal n.º 8.069/90) e suas alterações.
- Estatuto do Idoso (Lei Federal n.º 10.741/2003) e suas alterações.
- Cartilha para as Agentes Comunitárias de Saúde Tuberculose http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cartilha_agente_comunitario_saude_tuberculose.pdf - Diretrizes para
Capacitação de Agentes Comunitários de Saúde em Linhas de Cuidado
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/diretrizes_capacitacao_agentes_comunitarios_cuidado.pdf BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Cadernos de
Atenção Básica – nº 13: Controle dos cânceres do colo do útero e da mama. Brasília: Ministério da Saúde, 2013.
- Centro de Referência e Treinamento DST/AIDS-SP Coordenadoria de Controle de Doenças
– CCD - Secretaria de Estado da Saúde - SP - Diretrizes para Implementação da rede de cuidados em IST/HIV/Aids
Manual de Prevenção - 1ª Edição São Paulo 2017
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AUXILIAR DE ENFERMAGEM: Introdução à Enfermagem, Higienização das mãos, Higiene corporal, Cuidados
com a cavidade oral, Cuidados de enfermagem com eliminação urinária, Oxigenoterapia, Aplicação de
compressas, Verificação de parâmetros clínicos (Pressão arterial, Pulso, Temperatura, Frequência respiratória e
Peso), Controle glicêmico. Cuidados de enfermagem aos pacientes cirúrgicos pediátricos e adultos, Cirurgia
segura, sinais e sintomas indicativos de SEPSE e as principais medidas preventivas. Cuidados de enfermagem
com feridas, Cuidados de enfermagem com estomas de eliminação, Cuidados de enfermagem ao paciente com
traqueostomia, Prevenção de úlcera por pressão. Contenção física de pacientes, Prevenção de quedas,
Manipulação de materiais estéreis, Cuidados na desinfecção e Esterilização de materiais. Noções de
Farmacologia, Noções sobre medicamentos e cuidados de enfermagem na sua preparação, cálculos e
administração para adultos e pediatria. Terapia intravenosa, Segurança do paciente, Erros de medicação. Noções
sobre preparo e posicionamento de pacientes para exames, Técnicas básicas de enfermagem, Cuidados com
drenos, sondas e cateteres. Cuidados com o corpo após morte. Cuidados de Enfermagem ao recém-nascido,
lactente e pré-escolar com afecções clínicas e cirúrgicas. Cuidados com pacientes em isolamento, tipos de
isolamentos. Auxílio na Ressuscitação Cardiopulmonar, Cuidados com o Carro de Emergência. Legislação
Profissional, RJU, Direitos e Deveres do cidadão, Declaração de Direitos Humanos, Princípios de Bioética,
Constituição e os estatutos da Criança, do Adolescente e do Idoso, Código de Ética do Conselho Federal de
Enfermagem, Lei do Exercício Profissional de Enfermagem Nº 7.498/86, Carta dos direitos do paciente, NR32,
Política Nacional de Humanização, Documentação de enfermagem.
GUARDA MUNICIPAL: Noções de segurança do trabalho; Conhecimentos básicos da função; Atendimento ao
público; Atendimento Telefônico; Sigilo Profissional; Fiscalização e Guarda dos Próprios Municipais; Telefones
públicos de emergência: Pronto-socorro, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Energia Elétrica,
Abastecimento de Água, Postos de Saúde, Hospitais; Conhecimentos de uso de extintor de incêndio; Noções
básicas sobre disjuntores elétricos; Noções de primeiros-socorros
MÉDICO: Conhecimentos/Legislação em Saúde
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.
BRASIL. Lei Federal nº 8.142/90. Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de
Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras
providências. Diário Oficial da União, Brasília, seção I, 28 dez. 1990.
BRASIL. Decreto nº 7.508/11. Regulamenta a Lei nº 8.080 de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a
organização do Sistema Único de Saúde – SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação
interfederativa, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, seção I, 28 jun. 2011.
______. Constituição da República Federativa do Brasil (arts 196ao 199). Diário Oficial da União, Brasília, seção
I, 05 out. 1988.
______. Lei Federal nº 10.741/03. Dispõe sobre o Estatuto do Idoso e suas alterações e dá outras providências.
Diário Oficial da União, Brasília, seção I, 3 out. 2003.
______. Lei Federal nº 8.069/90 (arts 1º ao 140). Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e suas
alterações, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, seção I, 16 jul. 1990.
_______ . Lei Federal nº 13.146/15. Dispõe dobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência e suas alterações.
SUS
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Política Nacional
de Atenção Básica. 4 ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2007.
_____. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Política Nacional de Humanização. Cadernos
HumanizaSUS – vol. 1 (Formação e Intervenção). Brasília: Ministério da Saúde, 2010.
_____. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Política Nacional de Humanização. Cadernos
HumanizaSUS – vol. 2 (Atenção Básica). Brasília: Ministério da Saúde, 2010.
_____. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Política Nacional de Humanização. Cadernos
HumanizaSUS – vol. 3 (Atenção Hospitalar). Brasília: Ministério da Saúde, 2011.
Saúde Pública
REIS, Regimarina Soares (Org.). Epidemiologia: conceitos e aplicabilidade no Sistema Único de Saúde. São Luís:
EDUFMA, 2017.
BRASIL. Agência Nacional de Saúde Suplementar (Brasil). Manual técnico para promoção da saúde e prevenção
de riscos e doenças na saúde suplementar. 4. ed. rev. e atual. – Rio de Janeiro: ANS, 2011.
BRASIL. Ministério da Saúde. A vigilância, o controle e a prevenção das doenças crônicas não-transmissíveis:
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DCNT no contexto do Sistema Único de Saúde brasileiro. Brasília:Organização Pan-Americana da Saúde, 2005.
MEDICINA GERAL: - Cardiologia: hipertensão arterial; - Dermatologia: infecções e neoplasias cutâneas, doenças
autoimunes que acometem a pele e anexos; - Distúrbios hedroeletrolíticos e ácidos-básicos; - Estado de
inconsciência; - Hematologia: anemias carenciais, anemias hemolíticas, leucoses; - Infectologia: doenças
sexualmente transmissíveis, vacinação, profilaxia anti-rábica; - Intoxicação e envenenamento; - Noções gerais de
Epidemiologia das doenças infectocontagiosas; - Nutrologia: obesidade, anorexia nervosa, bulimia, desnutrição; Pneumologia: infecções e neoplasias; - Queimaduras.
MÉDICO CLINICO GERAL: Antibioticoterapia. Anemias. Hipertensão arterial. Diabetes. Parasitoses Intestinais.
Esquistossomose. Cefaléias. Febre de origem indeterminada. Diarréias. Úlcera péptica. Hepatite. Hipertireoidismo.
Hipotireoidismo. Insuficiência cardíaca. Alcoolismo. Doenças sexualmente transmissíveis. Cardipoatia isquêmica.
Arritmias cardíacas. Doença pulmonar obstrutiva crônica. Dor toráxica. Dor lombar. Ansiedade. Asma brônquica.
Pneumonias. Tuberculose. Hanseníase. Aids. Leishmaniose. Infecção urinária. Enfermidades bucais. Epilepsia.
Febre reumática. Artrites. Acidentes por animais peçonhentos. Micoses superficiais. Obesidade. Dislipidemias.
Infarto agudo do Miocárdio. Edema agudo do Pulmão. Tromboembolismo Pulmonar.
MOTORISTA: Legislação e Regras de Circulação: Legislação e Sinalização de Trânsito; Normas gerais de
circulação e conduta; Sinalização de Trânsito; Direção defensiva; Primeiros Socorros; Proteção ao Meio Ambiente;
Cidadania; Noções de mecânica básica de autos; Código de Trânsito Brasileiro e seus Anexos, Decreto nº 62.127
de 16/01/68 e Decreto nº 2.327 de 23/09/97. PRÁTICA DE DIREÇÃO VEICULAR: Condução e operação veicular
das diversas espécies compatíveis com a categoria exigida; Manobras internas e externas; Conhecimentos e uso
dos instrumentos do painel de comando e outros disponíveis nos veículos da espécie; Manutenção do veículo;
Carregamento e descarregamento de materiais, inclusive com basculamento.
OPERADOR DE MÁQUINAS: Legislação e Sinalização de Trânsito; Normas gerais de circulação e conduta;
Sinalização de Trânsito; Direção defensiva; Primeiros Socorros; Proteção ao Meio Ambiente; Cidadania; Noções
de mecânica básica de autos; Código de Trânsito Brasileiro e seus Anexos, Decreto nº 62.127 de 16/01/68 e
Decreto nº 2.327 de 23/09/97. PRÁTICA DE OPERAÇÃO VEICULAR: Condução de veículos da espécie;
Manobras; Conhecimentos sobre os instrumentos do painel de comando; Manutenção do veículo; Direção e
operação veicular de máquinas leves e pesadas motorizadas e não motorizadas.
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ANEXO IV
Instruções sobre a PROVA PRÁTICA para os candidatos ao cargo de MOTORISTA.
Para os candidatos ao cargo de Motorista, fica determinado que:
a. A prova prática será avaliada de "0" (zero) a "100" (cem) pontos e terá como critério de avaliação a
"Capacidade Técnica" e o "Grau de Agilidade".
b. A Capacidade Técnica se traduz na capacidade teórica e prática de manuseio adequado de equipamentos
e utensílios empregados no desenvolvimento de tarefas propostas.
c. A agilidade será avaliada pelo tempo gasto no desenvolvimento completo e correto das tarefas propostas,
sendo estas extraídas do conteúdo programático descrito no presente Edital.
d. Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem, no mínimo, 50 (cinquenta) pontos na prova
prática.
e. O candidato que não auferir a nota mínima de 50 (cinquenta) pontos na prova prática será desclassificado
do Processo Seletivo.
f. Os candidatos deverão estar munidos do Documento de Habilitação compatível com o a categoria exigida
para o cargo, dentro do prazo de validade, sem a mesma não será permitido ao candidato a realização da
prova prática.
g. Os candidatos faltosos terão nota igual a zero.
h. A cada candidato ao cargo de motorista poderá ser dado um tempo máximo de 2 minutos com o veículo
oficial para as devidas adaptações. O candidato poderá inclusive andar com o mesmo para se adequar às
características do veículo. Nesse momento não haverá qualquer tipo de avaliação.
i. Não serão concedidas novas tentativas ou novas “chances”.
j. Os candidatos aos cargos de motorista salvo se por problemas mecânicos, deixar o veículo “estancar” ou
“morrer” por 2 vezes será desclassificado.
k. Não haverá reaplicação das provas.
l. A prova só será realizada em veículos oficiais.
m. Os demais esclarecimentos necessários serão fornecidos antes da prova.
n. Os casos omissos serão resolvidos pela comissão do Seletivo.

Instruções sobre a PROVA PRÁTICA para os candidatos a função de OPERADOR DE MÁQUINAS.
OPERADOR DE MÁQUINAS: Para os candidatos a função de Operador de Máquinas, fica determinado que:
a. Os candidatos deverão estar munidos do Documento de Habilitação compatível com o a categoria exigida
para o cargo, dentro do prazo de validade, sem a mesma não será permitido ao candidato a realização da
prova prática.
b. Os candidatos faltosos terão nota igual a zero.
c. A avaliação da prática levará em consideração e compreenderá as atividades que se destinam.
d. Os itens a serem avaliados serão:
I – COMANDOS;
II – DESEMPENHO OPERACIONAL;
III – TEMPO PARA REALIZAÇÃO DA TAREFA e
IV – QUALIDADE NA EXECUÇÃO DA TAREFA.
e. Não serão concedidas novas tentativas ou novas “chances”.
f. Não haverá reaplicação das provas.
g. A prova só será realizada em veículos oficiais.
h. Os demais esclarecimentos necessários serão fornecidos antes da prova.
i. Os casos omissos serão resolvidos pela comissão do processo seletivo.
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