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PORTAL DO VALE HISTÓRICO

                                        CONCURSO PÚBLICO 01/2022

EDITAL DE ABERTURA

                            GUILHERME CARVALHO DA SILVA, Prefeito do Município de
Silveiras, Estado de São Paulo, e a COMISSÃO MUNICIPAL DE CONCURSOS
nomeada conforme Decreto nº 63 de 26 de agosto de 2022, tornam público, de
conformidade com o artigo 37 da Constituição Federal, a abertura de inscrições
para o CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2022, de PROVAS E TÍTULOS, destinado
ao preenchimento de vagas, de cargos abaixo especificados e aos que vagarem
dentro do prazo de validade previsto neste EDITAL. O concurso público nº
01/2022 será regido pelas instruções especiais elaboradas no presente
instrumento, e em conformidade com a Constituição Federal, Lei Orgânica do
Município de Silveiras e demais legislações pertinentes.

CAPÍTULO I – DOS EMPREGOS E VAGAS

1- O Concurso Público atenderá a cargo de provimento efetivo, regido pela CLT,
descrito a seguir, juntamente com os requisitos exigidos, a vaga disponível, a
carga horária semanal, o nível salarial respectivo e o valor da taxa de inscrição.
O Concurso Público será realizado sob a responsabilidade da empresa Agirh
Assessoria e Gestão Integrada em Recursos Humanos S/C Ltda. ME, inscrita
no CNPJ 01.378.493.000160

CARGO VAGAS
CARGA

HORÁRIA
VENCIMENTOS ESCOLARIDADE

VALOR DA

INSCRIÇÃO

AGENTE COMUNITÁRIO DE
SAÚDE DA ESTRATÉGIA
SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF

3 40h R$ 2.424,00

Ensino Fundamental
Completo

Residir no local de
atuação na data de
abertura do Edital

do Concurso

R$ 40,00

 AGENTE DE SANEAMENTO      2    40 h R$ 1.267,99 Ensino Médio
Completo

   R$ 45,00

ANALISTA DE TRIBUTOS 2 40 h R$ 1.498,79
Ensino Superior na
Área de Direito ou
Administração de

Empresas

R$ 53,00
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ANALISTA DE SUPORTE
1 40 h R$ 4.067,07

Ensino Superior na
Área de

Computação
R$ 53,00

ASSESSOR DE
PLANEJAMENTO

1 40 h R$ 4.067,07
Ensino Superior

Completo
R$ 53,00

ASSESSOR DA UNIDADE
MISTA DE SAÚDE

1 40 h R$ 4.067,07
Ensino Superior

obrigatoriamente na
Área da Saúde

R$ 53,00

ASSISTENTE
ADMINISTRATIVO

2 40 h R$ 5.810,08
Ensino Superior na
Área de Direito ou
Administração de

Empresas

R$ 53,00

ASSISTENTE SOCIAL 1 30h R$ 1.498,79

Ensino Superior
Completo em

Serviço Social e
Registrado no

CRESS

R$ 53,00

AUXILIAR DE

CONTABILIDADE

1 40 h R$ 1.498,79 Curso Técnico em
Contabilidade

R$ 45,00

AUXILIAR DE CRECHE 6 40 h R$ 1.232,84
Ensino

Fundamental
Completo

R$ 40,00

AUXILIAR DE
DESENVOLVIMENTO

INFANTIL

6 40 h R$ 1.267,99 Ensino Médio
Completo

R$ 45,00

BIOMÉDICO 1 20 h R$ 1.498,79

Ensino Superior
Completo em
Biomedicina

Registro no Órgão
de Classe – CRBM

R$ 53,00

BRAÇAL 19 40 h R$ 1.220,25 Alfabetizado R$ 40,00

CANTONEIRO 10 40 h R$ 1.220,25 Alfabetizado R$ 40,00

              CONTADOR
1 40 h R$ 4.067,07

Ensino Superior em
Contabilidade e

Registro no CRC
R$ 53,00

COORDENADOR DA

DEFESA CIVIL
1 40 h R$ 2.265,94

Ensino Médio
Completo

 Carteira Nacional
de Habilitação –

Categoria “B”

R$ 45,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRAS – SP
PAÇO MUNICIPAL “PREFEITO HÉLIO DE ANDRADE FERRAZ”

Praça Padre Antonio Pereira de Azevedo, nº 52

Centro – Silveiras – SP – CEP: 12690-000

                     CNPJ Nº 45192564/0001-01 – E-mail: prefeitura@silveiras.sp.gov.br

TELEFONE: (12) 3106.1150 / 3106.1197

PORTAL DO VALE HISTÓRICO

CONTROLADOR INTERNO# 1 40 h R$ 5.810,08

Ensino superior
Completo

Obrigatoriamente na
área de Ciências

Contábeis,
Administração ou

Jurídica

R$ 53,00

ELETRICISTA/ENCANADOR 1 40 h R$ 1.271,43
Ensino

Fundamental
Incompleto

R$ 40,00

ENCARREGADO DE EQUIPE 2 40 h R$ 1.498,79 Alfabetizado R$ 40,00

ENCARREGADO DE OBRAS
E SERVIÇOS PÚBLICOS 1 40 h R$ 1.498,79 Alfabetizado R$ 40,00

ENCARREGADO DO
DEPARTAMENTO DE

PESSOAL E RECURSOS
HUMANOS

1 40 h R$ 1.498,79 Ensino Médio
Completo

R$ 45,00

ENGENHEIRO 1
20 (vinte)

horas
semanais

R$ 4.067,07 Ensino Superior
Completo

R$ 53,00

MECÂNICO 1 40 h R$ 1.271,95

Ensino fundamental
Incompleto Carteira

Nacional de
Habilitação

Categoria “D”

R$ 40,00

MÉDICO 3
20 (vinte)

horas
semanais

R$ 4.067,07
Ensino Superior

Completo e
Registro no CRM

R$ 53,00

MÉDICO DA ESTRATÉGIA
SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF      2    40 h     R$ 7.460,15

Ensino Superior
Completo e

Registro no CRM   R$ 53,00

MOTORISTA 6 40 h R$ 1.271,43

Ensino
Fundamental
Incompleto –

Carteira Nacional
de Habilitação –

Categoria “D”

R$ 40,00

PEDREIRO 6 40 h R$ 1.270,50
Ensino

Fundamental
Incompleto

R$ 40,00
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PSICÓLOGO ESCOLAR##
1

20 (vinte)
horas

semanais
R$ 1.498,79

Ensino Superior
Completo em
Psicologia .

Registro no CRP
R$ 53,00

PINTOR 3 40 h R$ 1.267,99
Ensino

Fundamental
Incompleto

R$ 40,00

PORTEIRO CONTÍNUO 3 40 h R$ 1.220,25
Ensino

Fundamental
Incompleto

R$ 40,00

PROCURADOR

JURÍDICO###
2

20 (vinte)
horas

semanais
R$ 7.800,00

Ensino Superior
Completo em

Direito Registro no
órgão competente

OAB.

R$ 53,00

PROFESSOR DE

EDUCAÇÃO BÁSICA I

10

Cadas-

tro

Reserva

30 (trinta)
horas

R$ 2.262,46
Licenciatura Plena
em Pedagogia ou

Curso de Nível
Superior

R$ 53,00

PROFESSOR DE
EDUCAÇÃO BÁSICA II

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

1
20 (vinte)

horas

R$ 17,06 hora

aula

Ensino Superior
com Licenciatura

plena na área
específica

R$ 53,00

PROFESSOR  DE
EDUCAÇÃO BÁSICA II

HISTÓRIA
1

20 (vinte)

horas

R$ 17,06 hora

aula

Ensino Superior
com Licenciatura

plena na área
específica

R$ 53,00

PROFESSOR DE
EDUCAÇÃO BÁSICA II

EDUCAÇÃO FÍSICA
1

20 (vinte)

horas

R$ 17,06 hora

aula

Ensino Superior
com Licenciatura

plena na área
específica

R$ 53,00

RECEPCIONISTA DE
PRONTO SOCORRO

4 40 h R$ 1.232,84
Ensino

Fundamental
Incompleto

R$ 40,00

TÉCNICO EM ENFERMAGEM

06
Cadas-

tro
Reserva

40 h R$ 1.270,50

Ensino Técnico
Completo em

Enfermagem –
Registro no COREN

R$ 45,00

TÉCNICO EM ENFERMAGEM
DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA

FAMÍLIA – ESF

1 40 h R$ 1.370,43
Ensino Técnico
Completo em

Enfermagem –
Registro no COREN

R$ 45,00

TÉCNICO DESPORTIVO 1 40 h R$ 1.271,95

Ensino Superior

Completo em

Educação Física

R$ 53,00
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TÉCNICO EM SEGURANÇA
DO TRABALHO

1 40 h R$ 1.814,55

Curso Técnico em
Segurança do

Trabalho – Registro
no Ministério do

Trabalho e Emprego

  R$ 45,00

ZELADOR DE
CEMITÉRIO/COVEIRO

2 40 h R$ 1.267,99
Ensino

Fundamental
Incompleto

R$ 40,00

Outros requisitos:

#Controlador  Interno Conhecimentos sobre matéria orçamentária, financeira,
contábil, jurídica e administração pública, além de dominar os conceitos
relacionados ao controle interno e atividade de auditoria

## Psicólogo Escolar-Diploma com graduação em Psicologia com no mínimo
150 horas em disciplinas relacionadas à psicologia escolar/educacional e
estágio comprovado na mesma área e/ou graduação em psicologia com
especialização em psicologia escolar/educacional.

### Procurador Jurídico - Três anos ( 3 ) de Prática Jurídica.

CAPÍTULO II – DOS REQUISITOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO

O candidato aprovado no Concurso Público de que trata este Edital será investido,
mediante nomeação no cargo correspondente, devendo ter satisfeito para o ato
da posse às seguintes condições:

1- Ser brasileiro, ter sido classificado no Concurso Público, na forma estabelecida
neste Edital.

2- Nato ou naturalizado, ou português amparado pelo Estatuto de Igualdade entre
brasileiros e portugueses, com reconhecimento de gozo de direitos políticos,
nos termos do § 1º do art. 12 da Constituição Federal.

3- Ter 18 (dezoito) anos completos ou ser emancipado civilmente, na forma do
Código Civil.

4- Estar em gozo dos direitos políticos.
5- Preencher os requisitos para provimento do emprego nos termos da legislação

vigente e deste Edital, apresentando, no ato da posse, comprovante de
escolaridade e demais documentos pertinentes.

6- Gozar de boa saúde física e mental, nos termos da legislação própria.
7- Não possuir antecedentes criminais referentes a crimes contra a administração

pública e o patrimônio, no prazo de 05 (cinco) anos a contar do cumprimento da
eventual pena.
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8- Estar quite com as obrigações da Justiça Eleitoral.
9- Estar quite com as obrigações militares, para os candidatos do sexo masculino.

10-Para candidatos à vaga de Procurador Jurídico: Certidão ou declaração
idônea que comprove haver completado, à data da inscrição definitiva, 3 (três)
anos de atividade jurídica, efetivo exercício da advocacia ou de cargo, emprego
ou função, exercida após a obtenção do grau de bacharel em Direito.
11-Para candidatos à vaga de Psicólogo Escolar- Apresentar Diploma com
graduação em Psicologia com no mínimo 150 horas em disciplinas
relacionadas à psicologia escolar/educacional e estágio comprovado na mesma
área e/ou graduação em psicologia com especialização em psicologia
escolar/educacional

CAPÍTULO III – DAS INSCRIÇÕES

1- As inscrições serão recebidas somente pelo site www.agirh.org no
período de 12 de setembro a 11 de outubro de 2022.
A Prefeitura Municipal de Silveiras e a empresa AGIRH - Assessoria e Gestão
Integrada em Recursos Humanos não se responsabilizarão por solicitação de
inscrição via Internet não recebida por motivos de ordem técnica dos
computadores, falhas de comunicação, congestionamentos de linha, ou outros
fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados.
3-O candidato poderá se inscrever para mais de um  cargo, no entanto, a
Prefeitura Municipal de Silveiras e a empresa AGIRH - Assessoria e Gestão
Integrada em Recursos Humanos, não se responsabilizarão pelas
coincidências de datas e horários de provas e quaisquer outras atividades,
mesmo que em outro processo de seleção.
4-No ato de inscrição o candidato
4.1- Preencher a Ficha de Inscrição fornecida no site, a qual o Candidato, sob
as penas da lei, assumirá total responsabilidade pelo preenchimento,
declarando conhecer e estar de acordo com todas as exigências deste Edital;
4.2- Imprimir o boleto bancário em papel ou PDF, e pagar impreterivelmente
até a data de vencimento.
4.3-Verificar sua caixa de e-mail cadastrada no Formulário, para a qual será
enviado um e-mail contendo o número de inscrição, senha e instruções gerais;
5- Não será aceito pagamento da taxa de inscrição pelo correio, fac-símile,
depósito em caixa eletrônico, transferência eletrônica, DOC eletrônico, ordem
de pagamento ou depósito em conta corrente, condicional ou fora do período
estabelecido, ou por qualquer outro meio não especificado neste Edital.
6-A Prefeitura Municipal de Silveiras e a empresa AGIRH - Assessoria e
Gestão Integrada em Recursos Humanos, em nenhuma hipótese processarão
qualquer registro de pagamento com data posterior ao vencimento final
expresso no boleto.
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 7- O candidato terá sua inscrição deferida somente após o recebimento, pela
Prefeitura Municipal de Silveiras, através do banco, da confirmação do
pagamento de sua taxa de inscrição, no valor estipulado neste Edital.
 8- Como todo o procedimento é realizado por via eletrônica, o candidato NÃO
deve remeter à Prefeitura Municipal de Silveiras ou à empresa AGIRH -
Assessoria e Gestão Integrada em Recursos Humanos, cópia de sua
documentação, sendo de sua exclusiva responsabilidade a informação dos
dados no ato de inscrição, sob as penas da lei.
 9- Os candidatos portadores de necessidades especiais deverão verificar o
disposto no Capítulo IV, para encaminhamento dos documentos necessários,
sob pena de terem a preferência prejudicada, nos termos deste Edital.
 10- O Edital de deferimento das inscrições, com os respectivos números que
lhe forem atribuídos, bem como a relação dos candidatos que tiveram suas
inscrições indeferidas serão divulgadas dia 14 de outubro de 2022 nos sites
www.silveiras.sp.gov.br e www.agirh.org.
 11- Os candidatos terão 02 (dois) dias úteis para entrar com recurso referente
ao indeferimento das inscrições.

CAPÍTULO IV -DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO

1-Serão beneficiados com a isenção da tarifa de inscrição os candidatos que
estejam desempregados conforme   a Lei Municipal nº 688, de 06 de maio de
2008.
2- A isenção prevista no item anterior estará condicionada à apresentação de
documentos que comprovem a veracidade da situação até o 3º (terceiro) dia
da inscrição.
3- Para requerer a isenção do pagamento da taxa de inscrição do Concurso
Público, os candidatos deverão efetuar normalmente sua inscrição no site
www.agirh.org, na forma estabelecida neste Edital, deixando apenas de efetuar
o pagamento da taxa de inscrição.     A seguir, deverá comparecer na Prefeitura
de Silveiras, localizada na Praça Padre Antonio Pereira de Azevedo, nº 52,
Centro, nos 03 (três) primeiros dias da data da inscrição protocolando
solicitação de isenção da taxa de inscrição, apresentando os seguintes
documentos:

a) Cópia do RG;
b) Comprovantes da veracidade de não estar trabalhando;
c) Declaração, nos moldes do “Anexo III “ de que as informações
d) prestadas são verdadeiras, sob pena de sofrer as sanções dispostas na

legislação em vigor
4-O pedido de isenção de taxa de inscrição deverá ser entregue, para ser
analisado pela Comissão de Concurso Público. Se o candidato não obtiver a
isenção pleiteada deverá pagar a taxa de inscrição para participar do certame.
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CAPÍTULO V- PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

1- Em obediência ao Decreto no 3.298, de 20 (vinte) de dezembro de 1999, que
regulamenta a Lei no 7.853, de 24 de outubro de 1989, ser-lhes-á reservado
o percentual de 5% ( cinco por cento) das vagas existentes para cada emprego,
individualmente, das que vierem a surgir ou que forem criadas no prazo de
validade do presente Concurso Público.

2- Se, na aplicação do percentual, resultar número fracionado igual ou superior a
0,5 (cinco décimos), estará formada 01 (uma) vaga para pessoas 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 emprego.

3- A pessoa com deficiência que apresentar laudo médico inverídico ou tenha
uma deficiência que seja considerada incompatível com as atividades a serem
desempenhadas no emprego será desclassificado.

4- As pessoas com deficiência compatível com a função do respectivo cargo e
desejarem concorrer à reserva especial de vagas, conforme disposto neste
Edital, deverão indicar obrigatoriamente na ficha de inscrição ao emprego a que
concorre, marcando “sim” na opção “Pessoa com Deficiência” bem como
deverá encaminhar, via SEDEX, até o último dia das inscrições, para o
endereço da empresa Agirh – a/c: Concurso Público Prefeitura Municipal
de Silveiras – Inscrição para Portadores de Necessidades Especiais - Rua
Rosalina de Siqueira, nº 157 - Centro - CEP 12.308.690 - Jacareí/SP, laudo
médico original expedido no prazo de seis (6) meses anteriores ao término da
inscrição, atestando a espécie e o grau de deficiência, com expressa referência
ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença - CID, bem
como da provável causa da deficiência de que são portadores correspondente
da Classificação Internacional de Doença – CID, bem como a provável causa
da deficiência, até o último dia da inscrição. No caso de necessidade de tempo
adicional para a realização da prova, a pessoa com deficiência deverá, em
igual prazo, requerer por escrito à empresa.

5- A não solicitação da elaboração de prova especial ou do tempo adicional a que
se refere o parágrafo anterior, no prazo especificado, implicará na participação
do candidato na prestação da prova nas mesmas condições dispensadas aos
demais candidatos.

6- As pessoas com deficiência deverão atender a todos os itens especificados
neste Edital.

7- Consideram-se pessoas com deficiência portadora de Deficiência nos termos
do Art. 4º do Decreto nº 3.298/99, a que se enquadra nas seguintes
categorias:

a) Deficiência física – alteração completa ou parcial de um ou mais
segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função
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física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia,
monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, membros com deformidade congênita
ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam
dificuldades para o desempenho de funções; (Redação dada pelo Decreto nº

5.296/04);
b) Deficiência auditiva – perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um

decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500 HZ,
1.000HZ, 2.000HZ e 3.000HZ; (Redação dada pelo Decreto nº 5.296/04);

c) Deficiência visual – cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor
que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que
significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor
correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida do campo visual
em ambos os olhos for igual ou menor que 60º; ou a ocorrência simultânea de
quaisquer das condições anteriores; (Redação dada pelo Decreto nº

5.296/04);
d) Deficiência mental – funcionamento intelectual significativamente inferior à

média, com manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas a
duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como:
d.1) Comunicação;
d.2) Cuidado pessoal;
d.3) Habilidades sociais;
d.4) Utilização dos recursos da comunidade; (Redação dada pelo Decreto nº

5.296/04);
d.5) Saúde e segurança;
d.6) Habilidades acadêmicas;
d.7) Lazer;
d.8) Trabalho.
d.9) Deficiência múltipla – associação de duas ou mais deficiências.

8- As pessoas com deficiência, para que sejam habilitadas, deverão atingir a nota
mínima estabelecida para todos os candidatos.

9- As pessoas com deficiência, se habilitadas, mas não classificado nas vagas
reservadas, estará automaticamente concorrendo às demais vagas existentes,
obedecida à ordem de classificação geral.

10- Na falta de candidatos habilitados para as vagas reservadas às pessoas com
deficiência, essas serão preenchidas pelos demais candidatos, com estrita
observância da ordem classificatória.

11- A contratação dos candidatos habilitados obedecerá à ordem de classificação,
devendo iniciar-se pela lista de pontuação geral, seguida da lista de candidatos
portadores de deficiência, observando-se, a partir de então, sucessiva
alternância entre elas, até o exaurimento das vagas reservadas.
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12- Em caso de surgimento de novas vagas no decorrer do prazo de validade do
Concurso Público, aplicar-se-á a mesma regra e proporcionalidade prevista
neste Edital.

13- Ao ser convocado para investidura no emprego público, o candidato deverá se
submeter a exame médico oficial ou credenciado pela Prefeitura, que terá
decisão terminativa sobre a qualificação do candidato como deficiente ou não,
e o grau de deficiência incapacitante para o exercício do emprego público.

14- A deficiência constatada não poderá ser utilizada para justificar concessão de
aposentadoria ou de adaptação em outro emprego.

ATENÇÃO:

Na ausência das informações necessárias no momento da inscrição, bem como
do encaminhamento do laudo emitido por especialista, o candidato não terá
assegurado o seu direito a prova e local preparado para a sua condição
especial, seja qual for o motivo alegado, pois não haverá tempo hábil para a
adequação e preparação, implicando, assim, na aceitação de realizar o seu
Exame em condições idênticas às dos demais candidatos.

CAPÍTULO VI – DAS PROVAS

1- O Concurso Público constará de Provas objetivas de Conhecimentos Básicos e
Específicos para todos os cargos, contendo 30 (trinta) questões cada, de
caráter classificatório e eliminatório e pontuação de Titulação.

2- Exclusivamente para o cargo de Procurador Jurídico a prova contará de 40
(quarenta) questões, sendo 10 (dez) de Português, 10(dez) de Conhecimentos
Gerais e 20 (vinte) de conhecimentos específicos.

3- O Concurso Público constará de prova prática para os cargos de motorista,
braçal e cantoneiro.
As provas escritas terão duração  de 02 (duas) horas, a prova para Procurador
Jurídico terá duração de 03 ( três) horas, e serão constituídas de questões de
04 (quatro) alternativas de múltipla escolha a respeito das áreas de atuação
dos candidatos, onde somente uma das alternativas é a correta.
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Composições das Provas.

Tipo de Prova Conteúdo Número de Questões

Objetiva
Português 10

Conhecimentos Gerais 10
Conhecimentos Específicos 10

Prática
      Motorista/ Braçal/Cantoneiro

  Conforme anexo II

Cargo: Procurador Jurídico

Tipo de Prova Conteúdo Número de Questões

Objetiva
Português 10

Conhecimentos Gerais 10

Conhecimentos Específicos 20

CAPÍTULO VII– DA AVALIAÇÃO DA TITULAÇÃO

1- Para a Prova de Títulos, os candidatos aos cargos de Professor, deverão en-
tregar cópia dos documentos comprobatórios dos títulos, sem necessidade de
serem autenticados, obrigatoriamente, com o modelo de entrega, conforme
anexo V deste edital durante a realização da prova escrita.

2- Os títulos apresentados pelos candidatos serão avaliados, conforme a tabela
abaixo, de acordo com o valor máximo atribuído a cada documento, devendo
ser arredondado conforme as regras da ABNT (Associação Brasileira de Nor-
mas Técnicas), na seguinte conformidade:

TABELA DE TÍTULOS
VALOR

UNITÁRIO
VALOR

MÁXIMO
a) Doutorado, na área de atuação: 05 pontos 05 pontos
b) Mestrado, na área de atuação: 03 pontos 03 pontos

 Especialização lato sensu – igual ou superior a 360 (trezentos e
sessenta horas), na área de atuação.

01 01 ponto 02 pontos

3- Os documentos comprobatórios de Doutorado e Mestrado só serão avaliados
desde que estejam devidamente credenciados pelo Órgão Pertinente, quando
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realizados no exterior, revalidado por Universidades Oficiais, que mantenham
cursos congêneres, credenciados junto aos órgãos competentes, reconhecido
pelo MEC.

4- No ato da juntada de títulos, caberá ao candidato comprovar o credenciamento
ou revalidação do curso.

5- Os cursos de Especialização “lato sensu” de que trata o item C da Tabela acima
somente serão computados quando apresentados os seus Certificados, expedi-
dos pelo órgão competente e tiverem relação com o cargo pretendido. Na
ausência do Certificado, as Declarações de Conclusão dos cursos só serão
computadas desde que devidamente expedidas pelo órgão competente, em tim-
bre próprio, datadas e assinadas, constando, ainda:

a) A relação das disciplinas e a carga horária;
b) O período em que o curso foi realizado e a sua duração total, em horas de

efetivo trabalho acadêmico;
c) A efetiva entrega da monografia, com o conceito obtido;
d) O registro do documento em livro próprio do órgão competente.

6- Só serão avaliados os documentos comprobatórios dos diplomas e certificados,
desde que os referidos cursos sejam realizados na seguinte conformidade:

a) Quando realizados por Instituição de Ensino Superior;
b) Por Universidades Oficiais mantidas pelo Governo Federal ou pelos Go-

vernos Estaduais;
c) Quando promovidos pelos Órgãos Centrais da Secretaria do Estado da

área de atuação;
d) Por Estabelecimentos Municipais Isolados de Ensino Superior, desde que

autorizados pelo Conselho da área de atuação;
e) Por Entidades Particulares, desde que estejam devidamente homologados

pela Secretaria da área de atuação;
f) Por entidades de reconhecida idoneidade e capacidade;
g) Por empresas especializadas.

7- Após a apresentação dos títulos para avaliação, não será permitida a juntada
ou substituição de quaisquer documentos.

8- Ao candidato que não apresentar os documentos referentes aos títulos no pra-
zo estipulado neste Edital será atribuída nota 0,0 (zero).

9- Os documentos em Língua Estrangeira de cursos realizados somente serão
aceitos quando traduzidos para a Língua Portuguesa, por tradutor juramentado
e revalidados por instituição brasileira.

10- Cada título será considerado uma única vez.

11- Será considerada, para efeito de contagem dos títulos, apenas aqueles cuja da-
ta de conclusão, registrada no respectivo Certificado ou Diploma, seja até 30 de
setembro de 2022.
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12- Concorrerão à Avaliação de Títulos somente os candidatos aprovados na Prova
Objetiva, conforme estabelecido neste Edital.

13- Por ocasião da admissão, os candidatos deverão apresentar cópias, devida-
mente autenticadas da titulação, para arquivo da Prefeitura Municipal de Sil-
veiras, junto ao seu prontuário.

CAPÍTULO VIII – DO JULGAMENTO DA PROVAS  E DA NOTA FINAL:

1-A prova objetiva terá caráter classificatório e eliminatório, sendo considerado
aprovado o candidato que obtiver nota igual ou superior a 50% (cinquenta por
cento) do total de pontos possíveis.

2-As provas serão avaliadas na escala de 00 (zero) a 100 (cem) pontos.
3-A nota final  para os cargos de Motorista, Braçal e Cantoneiro será a média
da obtida na prova escrita e prova prática.
4-A nota final  para o cargo de Professor será a nota obtida com os pontos da
Prova Objetiva e Titulação.

CAPÍTULO IX – DA  PRESTAÇÃO DAS PROVAS

As datas previstas para as realizações das provas objetivas serão entre 06
e 20 de novembro de 2022.    As datas, horários e locais das provas serão
publicadas até o dia 31 de outubro de 2022 nos sites www.silveiras.sp.gov.br
e www.agirh.org.

2-O candidato deverá comparecer no local das provas com antecedência
mínima de 30 (trinta) minutos do horário fixado para seu início, munido
preferencialmente de caneta esferográfica preta, sendo vedado o acesso, de
qualquer candidato, ao local das provas após o horário previsto para seu início.
3-Só serão admitidos às provas os candidatos que comparecerem
munidos de: Original da Cédula de Identidade ou qualquer outro
documento com foto que comprove com total clareza a identidade do
candidato.
4-Certidão de Nascimento, Título Eleitoral, Carteira de Estudante, Crachá não
serão aceitos, ainda que sejam originais.
5-É terminantemente proibida, sob qualquer alegação, a saída do candidato do
local do exame antes de decorridos 60 (sessenta) minutos do seu início.
6-O candidato não poderá ausentar-se da sala de prova, durante a sua
realização, sem autorização e acompanhamento do fiscal.
7-A candidata lactante que necessitar amamentar durante a realização da
prova poderá fazê-lo, devendo, para tanto, se manifestar ao preencher a
inscrição no site. No momento da amamentação, a candidata deverá ser
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acompanhada por um fiscal. Não haverá compensação do tempo de
amamentação à duração da prova da candidata.
8-Excetuada a situação prevista no subitem anterior, não será permitida a
permanência de qualquer acompanhante nas dependências do local de
realização de qualquer prova, podendo ocasionar inclusive a não participação
do candidato no Concurso Público.
9-Não haverá prorrogação do tempo previsto para a realização da prova, em
virtude de saída do candidato da sala de prova, seja qual for o motivo alegado.
Por questões de segurança, os candidatos não poderão levar os cadernos de
provas.
10-Os cadernos de provas e o gabarito oficial serão publicados em até 3 (três)
dias úteis após a realização das provas nos sites www.silveiras.sp.gov.br e
www.agirh.org. Caberá recurso de 02 (dois) dias uteis após publicação.
11-Na capa da prova haverá o gabarito provisório, que consiste num gabarito
destacável para que o candidato, se desejar, transcrever suas respostas e levá-
lo para casa a fim de que possa conferir o número de acertos. Esse gabarito
provisório não será avaliado na correção do Concurso Público.
12-Ao terminar a prova, o candidato entregará, obrigatoriamente, ao fiscal de
sala o gabarito e o caderno de questões, não podendo permanecer no local da
aplicação da prova após a entrega do material.
13-O gabarito não poderá ser entregue em branco.
14-Não serão computadas questões não respondidas, questões que
contenham mais de uma resposta (mesmo que uma delas esteja correta),
emenda ou rasura, ainda que legíveis. Não deverá ser feita nenhuma marca
fora do campo reservado às respostas ou à assinatura.
15-Em hipótese alguma, haverá substituição da Folha de Respostas por erro do
candidato.
16-Será excluído do Concurso Público o candidato que, além das demais
hipóteses previstas neste Edital:
16.1-Chegar após o horário estabelecido para o início da prova;
16.2-Apresentar-se para a prova em outro local que não seja o previsto no
Edital de 16.3-Convocação para prova objetiva;
16.4-Não comparecer à prova, seja qual for o motivo alegado;
16.5-Não apresentar um dos documentos de identificação original, nos termos
deste Edital, para a realização da prova;
16.6-Ausentar-se do local de prova sem o acompanhamento de um fiscal;
16.7-Ausentar-se do local de prova antes de decorrido o prazo mínimo
estabelecido;
16.8-For surpreendido em comunicação com outras pessoas;
16.9-Estiver com o celular ligado ou fazendo uso de qualquer tipo de
equipamento eletrônico e de comunicação (pager, palm top, relógio com
calculadora, calculadora etc.), livros, notas ou impressos não autorizados;
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17-As provas serão individuais, não sendo tolerada a comunicação com outro
candidato, nem utilização de livros, notas, impressos ou qualquer outro objeto
de consulta. Reserva-se à Comissão Examinadora do Concurso Público e aos
fiscais, o direito de excluir do recinto e eliminar do restante das provas, o
candidato cujo comportamento for considerado inadequado, bem como tomar
medidas saneadoras e estabelecer critérios para resguardar a execução
individual e correta das provas.
1- Não haverá, sob qualquer pretexto ou motivo, segunda chamada para a
realização das provas.
2- Ao término da prova, o candidato deverá entregar ao fiscal de sala o
Gabarito e o Caderno de Questões, devidamente assinados.
3- A duração da Prova Objetiva será de 2h00 (duas horas), e 3h00 ( três
horas) para o cargo de Procurador Jurídico, improrrogáveis e, por motivo de
segurança, o candidato somente poderá ausentar-se da sala de provas depois
de decorridos 60 (sessenta) minutos do início da prova, sendo obrigatória a
permanência dos três últimos candidatos até que o último entregue a prova.

CAPÍTULO X – DO JULGAMENTO DAS PROVAS

1- A prova objetiva terá caráter classificatório e eliminatório.
2- O não comparecimento à prova inabilitará o candidato automaticamente.
3- Não haverá segunda chamada para nenhuma prova.

CAPÍTULO XI – DA CLASSIFICAÇÃO

1- Os candidatos serão classificados por ordem decrescente de nota final.
2- Os candidatos portadores de deficiência serão classificados por ordem
decrescente de nota final.
3- Em caso de igualdade de pontos, terá preferência para nomeação o
candidato que possuir:
a) Idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, de acordo com o Artigo 27,
da Lei nº 10.741/03 (estatuto do idoso);
b) Maior idade;
c) Maior nota nas questões específicas.

4- A relação dos aprovados já estará na ordem de classificação pelo item 3
5- Ainda havendo igualdade de pontos, o desempate ocorrerá na
nomeação do candidato, por sorteio.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRAS – SP
PAÇO MUNICIPAL “PREFEITO HÉLIO DE ANDRADE FERRAZ”

Praça Padre Antonio Pereira de Azevedo, nº 52

Centro – Silveiras – SP – CEP: 12690-000

                     CNPJ Nº 45192564/0001-01 – E-mail: prefeitura@silveiras.sp.gov.br

TELEFONE: (12) 3106.1150 / 3106.1197

PORTAL DO VALE HISTÓRICO

CAPÍTULO XII – DOS RECURSOS

Para apresentar qualquer recurso, o candidato deverá obrigatoriamente
encaminhar requerimento eletrônico, conforme os seguintes procedimentos:
1-No site https://www.agirh.org acessar área do candidato correspondente ao
seu concurso, informando seu número de inscrição e a senha. Essas
informações constam em 3 lugares:
a) na tela de confirmação de inscrição;
b) no boleto bancário gerado;
c) no e-mail enviado ao endereço eletrônico informado pelo candidato no ato da
inscrição.
2-Estando na sua área individual do candidato, clicar no botão recursos e
documentos, e depois em enviar novo recurso. selecionar o tipo de recurso que
deseja apresentar, dentre os disponíveis mostrados pelo sistema, os quais
dependerão dos prazos legais definidos no Cronograma.
 3-Os tipos de recursos normalmente apresentados são das seguintes
categorias
3.1 -“Recurso contra o Edital” - quando o candidato entender que algum item do
Edital apresenta incorreção, dubiedade ou viola direitos;
3.2- “Recurso contra indeferimento da Inscrição”

3.3- “Recurso contra Enunciado/ Resolução da Questão” - quando entender
que a questão deva ser Anulada por ter sido mal elaborada, ou ter mais que
uma resposta correta, ou não ter nenhuma resposta válida; ou quando entender
que a questão deva ser mantida, porém a resposta considerada correta, ser
diferente da apontada pelo gabarito oficial;
3.4- “Recurso contra Correção” - quando entender que uma ou mais resposta
marcada em sua prova não foi registrada corretamente pelo sistema, devendo
a nota ser revisada.
.4- Cada um desses tipos de recurso (além de outros eventualmente possíveis)
estará disponível apenas durante o prazo no qual sua apresentação seja
cabível, desaparecendo automaticamente do “menu” assim que tal prazo for
superado.
.5- Caso o candidato selecione no formulário um determinado tipo de recurso,
mas apresente argumentação ou documentos referente a recurso de outra
natureza, tal atitude será entendida como tentativa de burla dos prazos, e
provocará o indeferimento do recurso apresentado, de plano, sem análise do
seu mérito.
6 - O candidato deve escrever sua argumentação no campo apropriado, e
fazer o UPLOAD das imagens dos livros, documentos ou publicações que
embasem seu recurso. Cada arquivo a ser enviado deve estar no formato
“.jpg” e ter no máximo 300 kb.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRAS – SP
PAÇO MUNICIPAL “PREFEITO HÉLIO DE ANDRADE FERRAZ”

Praça Padre Antonio Pereira de Azevedo, nº 52

Centro – Silveiras – SP – CEP: 12690-000

                     CNPJ Nº 45192564/0001-01 – E-mail: prefeitura@silveiras.sp.gov.br

TELEFONE: (12) 3106.1150 / 3106.1197

PORTAL DO VALE HISTÓRICO

7-Caso o documento do candidato esteja em formato .PDF ou qualquer outro
diferente de”.jpg”, ele poderá convertê-lo para o formato”.jpg” usando qualquer
programa gráfico à sua disposição ou ainda clicar no botão adequado para
acessar um siteque fará a conversão on-line, de maneira fácil e rápida.
8-Após ter feito os uploads e clicado no botão enviar, o candidato é levado de
volta para a tela anterior, onde constará todos os recursos e documentos que
eventualmente tenha enviado, e na qual poderá clicar no botão “imprimir
comprovante” para imprimir o inteiro teor de cada um desses recursos.
9-Após ter sido tempestivamente julgado, o resultado do seu recurso poderá
ser consultado na mesma tela, onde aparecerá a expressão deferido ou
indeferido, bem como constará na impressão os motivos da decisão.
10-Não é cabível apresentar recurso contra julgamento de recurso, dado que
todas as decisões da banca examinadora, a nível recursal, são irrecorríveis.
11-De forma alguma será aceitável o envio de recursos por e-mail, carta ou
qualquer outra forma diversa da especificada neste capítulo. eventuais
encaminhamentos desse tipo serão sumariamente desconsiderados, sem o
exame de seu conteúdo ou mérito.

CAPÍTULO XIII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

A homologação do CONCURSO PÚBLICO poderá ser feita por cargos, a
critério do Município de Silveiras, de acordo com as datas previstas no
calendário deste Edital.
1- A nomeação dos candidatos obedecerá rigorosamente à ordem de
classificação final, observando-se o disposto quanto a possibilidade de
nomeação de candidatos habilitados e portadores de necessidades especiais.
2- As vagas em seleção serão destinadas para o local de trabalho que
melhor atender à municipalidade, a juízo administração municipal.
3- A lotação e a fixação do horário de trabalho para os cargos em seleção
serão estabelecidas pela Prefeitura Municipal de Silveiras, em escalas que
atendem as necessidades dos serviços públicos.
4- O candidato classificado obrigar-se-á a manter, durante o prazo de
validade deste Concurso público, o seu endereço atualizado para eventuais
convocações, junto ao Departamento de Recursos Humanos da PREFEITURA
MUNICIPAL DE SILVEIRAS, não lhe cabendo qualquer reclamação caso não
seja possível ao órgão competente convocá-lo por falta da citada atualização.
5- O candidato aprovado fica obrigado a submeter-se a perícia médica, a
critério da PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRAS que confirme a
capacidade física, mental e psicológica do mesmo para a posse e exercício do
cargo a que se submeteu em CONCURSO PÚBLICO.
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6- O candidato aprovado será expressamente convocado e assumirá seu
cargo e respectiva função, através de portaria de nomeação do Prefeito
Municipal.
7-  O candidato aprovado que não assumir o emprego após 10 (dez) dias
corridos da sua convocação, será considerado desistente para todos os efeitos
de direito.
8- A apresentação dos documentos comprobatórios das condições
exigidas neste Edital será feita em data a ser fixada, por ocasião da
convocação do candidato aprovada para admissão no cargo público.
9- A não apresentação dos documentos na data fixada eliminará o
candidato do CONCURSO PÚBLICO, anulando todos os atos decorrentes da
inscrição, sem prejuízo das sanções penais aplicáveis às falsidades da
declaração constante da ficha de inscrição.
10- A COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO é dotada de poder para
anular as provas de seleção de que trata este EDITAL se assim achar
necessário, reservando idêntico poder ao Sr. Prefeito Municipal de Silveiras,
devendo fundamentar suas razões.
11- A nomeação dos candidatos classificados será feita segundo as
necessidades e conveniências da Administração, e a aprovação no
CONCURSO PÚBLICO não assegurará qualquer direito ao candidato.
12- A aprovação no CONCURSO PÚBLICO não gera direito à nomeação.
13- O candidato, no ato da admissão, assinará declaração que não acumula
função pública proibida pela Constituição Federal do Brasil.
14- O candidato, ao inscrever-se, aceitará todas as disposições
estabelecidas neste Edital e da legislação vigente, não podendo alegar
desconhecimento de qualquer natureza.
15- A inexatidão das afirmativas e/ou irregularidades de documentos,
mesmo que verificadas posteriormente, acarretarão a nulidade da inscrição,
desqualificação e desclassificação do candidato, com todas as decorrências,
sem prejuízos das medidas de ordem administrativa, civil e criminal.
16- A taxa de inscrição não será devolvida sob hipótese alguma, exceto se
houver o cancelamento do presente Concurso Público.
17- Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Municipal de
Concursos, "ad referendum" do Prefeito Municipal de Silveiras, e atendidas às
normas legais que regem a matéria e os interesses da Prefeitura Municipal.
18- É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de
todos os atos, editais e comunicados referentes a este Concurso Público ou a
divulgação desses documentos nos meios oficiais de divulgação
19- Possíveis erros de digitação deverão ser corrigidos no próprio local das
provas.
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20- O prazo de validade deste concurso é de 02 (dois) anos, contados da
data de sua homologação, podendo ser prorrogado por igual período, nos
termos da Constituição Federal, artigo 37, III.
21- E para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém possa
alegar ignorância, faz baixar o presente EDITAL que será publicado na
imprensa, e nos sites www.silveiras.sp.gov.br e www.agirh.org e afixado no
mural da Prefeitura Municipal de Silveiras.

                                                                        Silveiras, 09 de setembro de 2022

GUILHERME CARVALHO DA SILVA
Prefeito Municipal
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ANEXO  I

DESCRIÇÃO DE CARGOS

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA ESF

Desenvolver ações que busquem a integração entre a equipe de saúde e a
população adscrito à UBS, considerando as características e as finalidades do
trabalho de acompanhamento de indivíduos e grupos sociais ou coletividade;
trabalhar com adstrição de famílias em base geográfica definida, a micro área;
estar em contato permanente com as famílias desenvolvendo ações
educativas, visando à promoção da saúde e a prevenção das doenças, de
acordo com o planejamento da equipe; cadastrar todas as pessoas de seu
micro área e manter os cadastros atualizados; orientar famílias quanto à
utilização dos serviços de saúde disponíveis; desenvolver atividades de
promoção da saúde, de prevenção das doenças e de agravos, e de vigilância à
saúde, por meio de visitas domiciliares e de ações educativas individuais e
coletivas nos domicílios e na comunidade, mantendo a equipe informada,
principalmente a respeito daquelas em situação de risco; acompanhar, por meio
de visita domiciliar, todas as famílias e indivíduos sob sua responsabilidade, de
acordo com as necessidades definidas pela equipe.

AGENTE DE SANEAMENTO
 Orientar e fiscalizar as atividades e obras para prevenção/preservação
ambiental e da saúde, por meio de vistorias, inspeções e análises técnicas de
locais, atividades, obras, projetos e processos, visando o cumprimento da
legislação ambiental e sanitária; promover educação sanitária ambiental; ter
postura adequada; demonstrar capacidade avaliativa; demonstrar capacidade
de comunicação; dominar a legislação; investigar denúncias; constatar a
veracidade da denúncia; levantar informações junto à comunidade local da
ocorrência; solicitar documentação ao fiscalizado; investigar o processo
produtivo desde a matéria prima até a disposição final; acionar órgãos técnicos
competentes; coletar dados e informações técnicas; coletar material para
análise; enquadrar legalmente o caso em apuração; acompanhar o
desembargo de obras e atividades, acompanhar a liberação de produtos e
equipamentos; acompanhar termos de compromisso; participar de operações
especiais; atender situações de emergência; tomar providências para minimizar
impactos de acidentes ambientais.

ANALISTA DE TRIBUTOS
:
Realizar atividades de natureza especializada, a fim de executar trabalhos
necessários à fiscalização dos direitos de tributos municipais, vinculados a uma
secretaria municipal específica, que envolvam conhecimentos gerais e
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específicos com ações operativas de fiscalizar, notificar, autuar, emitir e extrair
talões, efetuar levantamentos, instruir processos, em benefício do exercício das
funções necessárias ao adequado funcionamento da Administração Municipal,
compreender, genericamente, a execução de atividades que dizem respeito ao
planejamento de ações de trabalho a serem desenvolvidos ou em
desenvolvimento, elaboração, implantação e gerenciamento de programas de
trabalho, organização de sistemas de informações gerenciais, análise e
sistematização de processos de trabalho e assuntos correlatos relativas à área
de atuação funcional; elaboração, execução e acompanhamento de planos,
programas, projetos, métodos e estratégias de trabalho relativas a área de
atuação funcional; execução de atividades relativas ao planejamento e
estruturação de atividades relacionadas com as demandas dos usuários dos
serviços públicos municipais, afetas aos objetivos da unidade organizacional
municipal e/ou à área de atuação funcional; acompanhamento da legislação
aplicável aos objetivos da unidade organizacional municipal e/ou à área de
atuação funcional; fiscalizar o cumprimento de obrigações relativas a legislação
aplicável a gestão de tributos municipais; notificar e/ou autuar quando houver o
descumprimento explícito da legislação de tributos municipais; realizar
atividades complementares e de apoio às de fiscalização quando necessárias;
oferecer suporte administrativo às atividades de fiscalização, quando
necessárias; elaboração de estudos e emissão de pareceres por solicitação do
dirigente da unidade organizacional; prestação de assessoria em sua área de
atuação funcional especializada aos dirigentes das unidades organizacionais
da Prefeitura de Silveiras; coordenação de equipes de trabalho, por definição
do Secretário Municipal; execução de atividades de natureza burocrática, de
atendimento e orientações a usuários dos serviços públicos municipais sobre
os assuntos que caracterizam o conteúdo da sua área de habilitação
profissional; operação dos equipamentos que sejam necessários ao
desempenho de suas atividades profissionais; execução das atividades que
sejam necessárias ao cumprimento dos objetivos do cargo tais como: digitação,
arquivamento, encaminhamentos, atendimentos pessoais, por telefone ou por
e-mail, registros, informações escritas ou verbais, entre outras, compreender
especificamente, instruir o contribuinte sobre o cumprimento da legislação
tributária; coligir, examinar, selecionar e preparar elementos necessários à
execução da fiscalização externa; realizar o cadastramento de contribuintes,
bem como o lançamento, a cobrança e o controle do recebimento dos tributos;
verificar, em estabelecimentos comerciais e de serviços, a existência e a
autenticidade de livros e registros fiscais instituídos por legislação específica;
verificar os registros de pagamento dos tributos nos documentos em poder dos
contribuintes; verificar Balanços e Declarações de Imposto de Renda,
objetivando comparar as receitas lançadas com as receitas constantes nas
notas fiscais; participar da análise e julgamento de processos administrativos
em sua área de atuação; emitir parecer em processos de consulta ou qualquer
processo em que for instado a se pronunciar; investigar a evasão ou fraude no
pagamento dos tributos; dar ou executar plantões fiscais e relatórios sobre as
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fiscalizações efetuadas; verificar a regularidade do licenciamento de atividades
comerciais, industriais, de prestação de serviços das pessoas jurídicas e
autônomas e produtor rural; informar processos referentes à avaliação de
imóveis e pedidos de revisão de lançamento de tributos; lavrar autos de
constatação de infração e apreensão, bem como termos de início e término de
fiscalização e de ocorrências; propor a realização de inquéritos e sindicâncias
que visem salvaguardar os interesses da Fazenda Municipal; promover o
lançamento e a cobrança de contribuições de melhoria, conforme diretrizes
previamente estabelecidas; propor regimes de estimativa e arbitramentos;
elaborar relatórios das inspeções realizadas; propor medidas relativas a
legislação tributária, fiscalização fazendária e administração fiscal, bem como
ao aprimoramento das práticas do sistema arrecadador do Município; orientar e
treinar os servidores e empregados públicos municipais que auxiliam na
execução das atribuições típicas do cargo de auditor fiscal; executar outras
atividades correlatas de mesma natureza e grau de complexidade..

ANALISTA DE SUPORTE

Realizar atividades de natureza especializada de nível superior, a fim de
executar trabalhos relativos à área de habilitação profissional, podendo estes
ser desenvolvidos nas diversas secretarias municipais, e que envolvam
conhecimentos gerais e específicos da área de sistemas de informática, com
ações operativas de planejar, organizar, coordenar, executar, controlar, projetar,
analisar, avaliar, vistoriar, periciar, dar parecer, acompanhar projetos, sugerir,
propor e emitir laudos, em benefício do exercício das funções necessárias ao
adequado funcionamento da Administração Municipal. Compreende,
especificamente, analisar e estabelecer a utilização de sistemas de
processamento automático de dados, estudando as necessidades,
possibilidades e métodos referentes aos mesmos, para assegurar a exatidão e
rapidez dos diversos tratamentos de informações; desenvolver atividades
relacionadas a sistemas, analisando, projetando, definindo e estruturando-os;
analisar as necessidades, possibilidades e métodos para a implantação de
sistemas; efetuar coleta de dados junto aos usuários, com a finalidade de
desenvolver ou modificar os sistemas de processamento: coordenar e
acompanhar o planejamento, a implantação, a manutenção e o desempenho de
sistemas desenvolvidos para a Prefeitura Municipal; executar outras atividades
correlatas de mesma natureza e grau de complexidade.

ASSESSOR DE PLANEJAMENTO

Elaborar ou auxiliar na elaboração de projetos para captação de recursos para
o município; reunir e manter em dia a documentação necessária à celebração
de convênios; informar aos setores competentes as datas de vencimentos das
negativas estaduais e federais e auxiliar em sua renovação; cadastrar e
acompanhar os projetos com recursos provenientes do Governo Federal no
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Portal de convênios GIGOV e SINCONF; atender as solicitações dos
Ministérios; auxiliar na preparação da documentação necessária para
elaboração de convênios com os projetos dos Governos Estadual e Federal;
auxiliar e acompanhar a execução dos convênios na parte administrativa;
auxiliar na elaboração da prestação de conta dos convênios; auxiliar na
elaboração do PPA, LDO e LOA e acompanhar sua execução para providenciar
as alterações, quando e se necessário, desenvolver atividades necessárias
para melhorar e ampliar o sistema viário; auxiliar nos processos de parcerias
com a iniciativa privada para ampliação do sistema de pavimentação e outros;
organizar e promover audiências públicas para fins de alteração de legislação e
outras; atuar de forma efetiva para o bom andamento da Assessoria de
Planejamento e da Administração Municipal como um todo; zelar pelo
patrimônio público que lhe foi confiado e executar outras tarefas afins da
Secretaria e da Administração Pública.

ASSESSOR DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE
:
Supervisionar, gerenciar e acompanhar funcionamento da Unidade Mista de
Saúde UMS; dar suporte a toda equipe no desenvolvimento de suas tarefas do
dia-a-dia; acompanhar e aprovar confecção de escalas de todos os setores da
UMS; supervisionar os empregados públicos municipais lotados na unidade;
desenvolver e articular atividades de interesse da UMS; tomar decisões acerca
do serviço com equidade, ponderação, agilidade e raciocínio lógico; gerenciar,
coordenar e representar a sua equipe nas atividades institucionais; desenvolver
parcerias na gestão visando o atendimento e acompanhamento eficiente dos
pacientes; implantar e estabelecer meios de comunicação interna e externa de
forma eficiente, direta e resolutiva; criar e ou rever junto à equipe protocolos
inerentes às atividades desenvolvidas na UMS; promover a humanização,
responsabilidade e efetividade nos atendimentos aos usuários dos serviços de
saúde; planejar junto à equipe treinamentos e aperfeiçoamentos visando a
capacitação dos funcionários da UMS; outras atividades afins.

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Realizar atividades de natureza especializada de nível técnico, relativas à sua
área de atuação profissional, realizados em todas as Secretarias Municipais,
que envolvam conhecimentos gerais e específicos da área de serviços
administrativos com ações operativas de planejar, organizar, gerir, coordenar,
operar sistemas e equipamentos, executar, controlar, analisar, avaliar, digitar,
vistoriar, prestar informações, acompanhar projetos, sugerir e propor, em
benefício do exercício das funções necessárias ao adequado funcionamento da
Administração Municipal. Realizar processamento de feitos, a redação de atas,
digitação de minutas de leis, projetos de lei, decretos, portarias, ofícios,
memorandos, declarações, certidões, pareceres, relatórios técnicos e
estatísticos, editais diversos, planos, programas e projetos, observando as
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normas técnicas de redação; prestar informações ou dar pareceres em
processos dentro dos limites de conhecimento que o cargo exige revisar,
reproduzir, expedir e arquivar documentos e correspondências; diagramar e
programar a publicação de atos oficiais no Sítio Eletrônico do Município;
controlar o pronto-pagamento e diárias, efetuar cálculos diversos, inclusive
àqueles relacionados ao setor de recursos humanos e de pagamento; prestar
informações gerais ao público, quando solicitado; operar sistemas de
tramitação de processos; manter o controle da frequência dos empregados
públicos municipais; abastecer com informações e prestar consultas a bancos
de dados da administração municipal; executar outras atividades de mesma
natureza e grau de complexidade.

ASSISTENTE SOCIAL

Realizar atividades de natureza especializada de nível superior, a fim de
executar trabalhos relativos à área de habilitação profissional, que envolvam
conhecimentos gerais e específicos da área de assistência social com ações
operativas de planejar, organizar, coordenar, executar, controlar, projetar,
analisar, avaliar, vistoriar, periciar, dar parecer, ministrar cursos e palestras,
acompanhar projetos, sugerir, propor e emitir laudos, em benefício do exercício
das funções necessárias ao adequado funcionamento da Administração
Municipal. Compreende, especificamente, a execução das atividades inerentes
à prestação de serviços da área de atuação profissional de serviço social;
elaborar, implementar, executar e avaliar políticas sociais junto a órgãos da
administração pública direta ou indireta, empresas, entidades e organizações
populares; elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, programas e projetos
que sejam do âmbito de atuação do Serviço Social com participação da
sociedade civil; encaminhar providências e prestar orientação social a
indivíduos, grupos e à população; orientar indivíduos e grupos de diferentes
segmentos sociais no sentido de identificar recursos e de fazer usa-los no
atendimento e na defesa de seus direitos; planejar, organizar e administrar
benefícios e Serviços Sociais; planejar, executar e avaliar pesquisas que
possam contribuir para a análise da realidade social e para subsidiar ações
profissionais; prestar assessoria e consultoria a órgãos da administração
pública direta e indireta, com relação ás matérias específicas de Serviço Social;
prestar assessoria e apoio aos movimentos sociais em matéria relacionada às
políticas sociais no exercício e na defesa dos direitos civis, políticos e sociais
da coletividade; planejamento, organização e administração de Serviços
Sociais e da Unidade de Serviço Social; realizar estudos socioeconômicos com
os usuários para fins de benefícios e serviços sociais junto a órgãos da
administração pública direta e indireta; orientar e coordenar estudos ou
pesquisas sobre as causas dos desajustamentos; prevenir as dificuldades de
ordem social ou pessoal, em casos particulares ou para grupos de indivíduos;
pesquisar a origem e natureza dos problemas mediante entrevistas ou outros
métodos, o ambiente, as particularidades de indivíduos e grupos; providenciar
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os estímulos necessários ao bom desenvolvimento do espirito social e dos
reajustamentos sociais; promover a prestação de serviços aos necessitados;
observar a evolução dos assistidos após a implementação de ações para
melhoria de suas condições; solicitar levantamentos socioeconômicos com
vistas ao planejamento habitacional nas comunidades; assessoramento e
responsabilidade técnica em unidades organizacionais em que se executem
atividades da área de atuação profissional do assistente social; elaboração de
laudos técnicos e realização de perícias técnico-legais relacionadas com as
atividades da área profissional do serviço social; realização de vistoria, perícia,
avaliação, arbitramento e serviços técnicos, elaboração de pareceres, laudos e
atestados do âmbito das atribuições profissionais do assistente social;
execução das demais atividades compreendidas na regulamentação
profissional do cargo, aplicável aos objetivos da administração pública
municipal.

                              AUXILIAR DE CONTABILIDADE

Auxiliar na escrituração de livros contábeis, como Diário, Registro de
Inventários, Razão, Conta Corrente, Caixa e outros, anotando corretamente os
dados contidos nos documentos originais, para cumprir as exigências legais e
administrativas; auxiliar na classificação e avaliação de despesas, analisando a
natureza das mesmas, para apropriar custos de bens e serviços e para
registrar dados contábeis; auxiliar nos trabalhos de análise, e conciliação de
contas conferindo os saldos, para assegurar a correção das operações
contábeis; elaborar quadros demonstrativos, relatórios e tabelas, compilando
dados contábeis e efetuando cálculos segundo a orientação da chefia e com
base em informações de arquivos, fichários e outros; operar máquina de
contabilidade, acionando seus dispositivos para efetuar lançamentos contábeis;
executar outras tarefas correlatas.

                                 AUXILIAR DE CRECHE

Atende crianças enquanto na creche e nos equipamentos, dispensando-lhes
cuidados, sob orientação e supervisão do responsável, para propiciar-lhes o
bem estar físico e emocional, desenvolvendo trabalho pedagógico a nível pré-
escolar; Prestar cuidados diretos e simples ás crianças, auxiliando-as em sua
higiene pessoal, em sua movimentação e atividades e na alimentação, para
proporcionar-lhes conforto e bem-estar; segue instruções para execução de
outras atividades de apoio, como a arrumação e manutenção da ordem e
limpeza no ambiente de trabalho, seguindo processos rotineiros, para facilitar
as tarefas dos demais membros da equipe. Executa atividade extraclasse e
atividades recreativas. Executa outras tarefas compatíveis com o cargo.
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             AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL

Atuar junto às crianças nas diversas fases do desenvolvimento, auxiliando o
professor no processo ensino-aprendizagem; auxiliado as crianças na
execução de atividades pedagógicas e recreativas diárias; Cuidar da higiene,
alimentação, repouso e bem estar das crianças; auxiliar o professor na
construção de atitudes e valores significativos para o processo educativo das
crianças; Planejar junto com o professor regente, atividades pedagógicas
próprias para cada grupo, auxiliar o professor no processo de observação e
registro das aprendizagens e desenvolvimento das crianças; Auxiliar o
professor na construção de material didático, bem como na organização e
manutenção deste material; Responsabilizar-se pela recepção e entrega das
crianças junto às famílias; Acompanhar as crianças, junto aos professores e
demais funcionários em aulas-passeio programadas pela escola; participar de
capacitações de formação continuada; Auxiliar, quando necessário, na limpeza
geral do prédio escolar e na preparação da merenda dos alunos; executar
outras tarefas compatíveis com o cargo, sempre que determinado pelas chefias
e qualquer tarefa a que for solicitado, a bem do Município.

                               AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Executar atividades relacionadas à elaboração, organização, entrada e saída
de documentos e processos. Redigir e digitar textos, tabelas e outros materiais.
Executar atividades de reprodução de materiais, utilizando-se de diferentes
equipamentos. Elaborar, selecionar, classificar, despachar e arquivar
documentos, processos, livros e outros materiais. Manter organizados e
atualizados os arquivos. Prestar atendimento ao público, quer pessoalmente,
quer através de telefone ou outro meio de comunicação, de acordo com
normas e orientações dos superiores, procurando agilizar o trabalho, buscando
realizar um serviço de boa qualidade. Participar da elaboração, implementação
e avaliação das atividades específicas da unidade em que atua, integrando-se
no trabalho coletivo; executar outras tarefas correlatas determinadas pelo
superior hierárquico.

BIOMÉDICO

Realizar análises clínicas e firmar os respectivos laudos, assumir e executar o
processamento de sangue, suas sorologias e exames pré-transfussionais;
realizar análises físico-químicas e microbiológicas para o saneamento do meio
ambiente; manipular soros, vacinas e reagentes; realizar exames de citologia
esfoliativa; realizar análises para aferição de qualidade dos alimentos, atuar na
área de Raios-X, ultrassonografia, tomografia, ressonância magnética,
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medicina nuclear, excluída a interpretação de laudos; aplicar completamente,
os princípios, os métodos e as técnicas de acupuntura; atuar na área de
biologia molecular, coletando materiais, analisando, interpretando, emitindo e
assinando laudos e pareceres técnicos; realizar toda e qualquer coleta de
amostras biológicas para realização dos mais diversos exames, como também
supervisionar os respectivos setores de coleta de materiais biológicos de
qualquer estabelecimento que a isso se destine, excetuando-se as biópsias,
coleta de líquido céfalo-raquidiano (liquor) e punção para obtenção de líquidos
cavitários em qualquer situação, realizar exames laboratoriais de DNA; assumir
a responsabilidade técnica e firmar os respectivos laudos; elaborar pareceres,
informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo
observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e
aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; participar de grupos de
trabalho e/ou reuniões com unidades da Prefeitura e outras entidades públicas
e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições
sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões,
revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos para fins de formulação de
diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao Município; observar
normas de segurança individual e coletiva, zelar limpeza e conservação do
ambiente de trabalho e pela guarda dos bens que lhe forem confiados; realizar
outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional

                                           BRAÇAL

Roçar, capinar e limpar mataria e pastagens das estradas, ruas e outros
logradouros públicos; Executar serviços de carga e descarga de materiais
diversos; Executar serviços diversos de limpeza em obras; Carregar e
descarregar caminhões com materiais de construção e volumes em geral;
Executar serviços de pintura e conservação de meios-fios; Cavar e limpar,
valas, valetas, bueiros, esgotos, fossas e outros; Drenar e aterrar depressões
ou escavações das estradas; Desobstruir estradas; Auxiliar na construção e
reparo de pontes, bueiros e mata-burros; Cavar o solo para implantação de
manilhas; Preparar qualquer tipo de massa a base de cal, cimento e concreto;
Carregar tijolos, telhas, tacos e outros materiais, bem como auxiliar no
assentamento dos mesmos; Auxiliar na manutenção e lavagens de máquinas e
veículos; Auxiliar nos serviços de mecânica e máquinas e veículos; Fazer a
separação de pedras marradas; Zelar pela guarda e conservação das
ferramentas e/ou equipamentos de trabalho; Executar outras tarefas que, por
suas características, se incluam na esfera de competência.

                                     CANTONEIRO

Roçar, capinar e limpar mataria e pastagem das estradas; executar serviços de
carga e descarga de materiais diversos correlatos a quaisquer serviços
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executados em estradas do Município. Cavar e limpar valas, valetas, bueiros,
esgotos e outros; desobstruir estradas, auxiliar na construção de pontes,
bueiros e mata-burros; corrigir através de aterro ou retirada de solo qualquer
imperfeição no leito das estradas rurais do Município. Zelar pela conservação e
guarda das ferramentas de trabalho; executar outras tarefas que por ventura se
encontrem na sua esfera de competência.

                                          CONTADOR

Realizar atividades de natureza especializada de Ensino Superior, a fim de
executar trabalhos relativos à área de habilitação profissional, que envolvam
conhecimentos gerais e específicos da área de contabilidade com ações
operativas de planejar, organizar, coordenar, executar, controlar, projetar,
analisar, avaliar, vistoriar, periciar. dar parecer, ministrar cursos e palestras,
acompanhar projetos, sugerir, propor e emitir laudos em benefício do exercício
das funções necessárias ao adequado funcionamento da Administração
Municipal. Compreende, especificamente, a execução das atividades inerentes
á prestação de serviços da área de atuação profissional de ciências contábeis;
elaborar a escrituração de operações contábeis; elaborar demonstrativos de
bens e direitos; controlar recursos recebidos e aplicados; elaborar plano de
contas orçamentário e financeiro; elaborar balanços, balancetes,
demonstrativos e outros relatórios; examinar empenhos, no intuito de verificar a
disponibilidade orçamentária e financeira; classificar as despesas em elemento
próprio; elaborar demonstrativos de despesas e custeio por unidade
orçamentária; propor normas internas contábeis; assinar atos e fatos contábeis;
organizar dados para a proposta orçamentária; emitir pareceres sobre assuntos
de sua especialidade; elaborar pareceres e relatórios; examinar controles
contábeis, financeiros e orçamentários; desenvolver procedimentos de controle
interno; acompanhar a legislação tributária; prestar assessoria fiscal;
organização e execução de serviços de contabilidade em geral; escrituração
nos livros de contabilidade obrigatórios, bem como de todos os necessários no
conjunto da organização contábil e levantamento dos respectivos balanços e
demonstrações; perícias judiciais ou extrajudiciais, revisão de balanços e de
contas em geral, verificação de haveres revisão permanente ou periódica de
escritas, regulações judiciais ou extrajudiciais de avarias grossas ou comuns
assistência aos Conselhos Fiscais das sociedades anônimas e quaisquer
outras atribuições de natureza técnica conferidas por lei aos profissionais de
contabilidade; acompanhar e responder ao controle do Tribunal de Contas;
realizar análises, orientações, planejamentos, inspeções e controles na área
tributária; assessoramento e responsabilidade técnica em unidades
organizacionais em que se executem atividades da área de atuação
profissional do contador; elaboração de laudos técnicos e realização de
perícias técnico-legais relacionadas com as atividades da área profissional das
ciências contábeis; realização de vistoria, perícia, avaliação, arbitramento e
serviços técnicos, elaboração de pareceres, laudos e atestados do âmbito das
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atribuições profissionais do contador; cumprir as obrigações contidas no
calendário AUDESP ou outro sistema necessário; cumprir as obrigações
inerentes à entrega das obrigações acessórias do SIOPS, SIOPE, SICONFI,
DIRF, RAIS e DCTF; elaborar os Balancetes Mensais, Balanço Orçamentário;
Balanço Financeiro; Balanço Patrimonial e Demonstração das Variações
Patrimoniais; cumprir as obrigações de entrega das prestações de contas dos
convênios federais PNAE, PNATE, PDDE e do convênio estadual "Transporte
Escolar", e demais convênios estaduais e federais que venham a ser
celebrado; cumprir as obrigações para emissão de relatórios gerenciais para
acompanhamento das aplicações na saúde, educação e despesa de pessoal;
cumprir as obrigações inerentes à elaboração do Plano Plurianual PPA, Lei de
Diretrizes Orçamentárias - LDO e Lei Orçamentária Anual - LOA; execução das
demais atividades compreendidas na regulamentação profissional do cargo,
aplicável aos objetivos da administração pública municipal;

COORDENADOR DA DEFESA CIVIL
:

Planejar, articular, coordenar e gerenciar ações de Defesa Civil em nível
municipal; promover a ampla participação da comunidade nas ações de Defesa
Civil, especialmente nas atividades de planejamento e ações de resposta a
desastres e reconstrução; elaborar e programar planos diretores, planos de
contingência e planos de operações de Defesa Civil, bem como projetos
relacionados com o assunto; elaborar plano de ação anual objetivando
atendimento de ações em tempo de normalidade, bem como em situações
emergenciais, com a garantia de recursos do orçamento municipal; prover
recursos orçamentários próprios necessários às ações relacionadas com a
minimização de desastres e com o restabelecimento da situação de
normalidade, para serem usados como contrapartida da transferência de
recursos da União e do Estado de acordo com a legislação vigente; promover a
inclusão dos princípios de Defesa Civil nos currículos escolares da rede
municipal de ensino fundamental e médio, proporcionando apoio à comunidade
docente no desenvolvimento de material didático-pedagógico para esse fim;
vistoriar edificações e áreas de risco e promover ou articular a intervenção
preventiva, o isolamento e a evacuação da população de áreas de risco
intensificado e das edificações vulneráveis, mediante assessoramento técnico
por profissional habilitado pertencente ao quadro de empregados da Prefeitura
ou contratado por ela; implantar banco de dados, elaborar mapas temáticos
sobre ameaças múltiplas, vulnerabilidade e mobiliamento do território, ponderar
níveis de risco; manter órgão estadual de Defesa Civil e o Órgão Federal de
Defesa Civil informados sobre a ocorrência de desastres e sobre as atividades
de Defesa Civil; realizar exercícios simulados com a participação da população
para treinamento das equipes e aperfeiçoamento dos planos de contingência;
proceder à avaliação de danos e prejuízos das áreas atingidas por desastres e
ao preenchimento dos formulários de Notificação Preliminar de Desastres -
NOPRED, de Avaliação de Danos - AVADAN e de Declaração Municipal de
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Atuação Emergencial -DEMATE, ou outro documento equivalente determinado
pelo Sistema Nacional de Defesa Civil; vistoriar periodicamente, locais e
instalações adequadas a abrigos temporários, disponibilizando as informações
relevantes à população; coordenar a coleta, a distribuição e o controle de
suprimentos em situações de desastres; planejar a organização e a
administração de abrigos provisórios para a assistência à população em
situação de desastre; implementando os comandos operacionais a serem
utilizados como ferramenta gerencial para comandar, controlar e coordenar as
ações emergenciais em circunstâncias de desastres; outras atividades afins.

CONTROLADOR INTERNO

Avaliar, no mínimo por exercício financeiro, o cumprimento das metas previstas
no Plano Plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos
do Município; viabilizar o atingimento das metas fiscais, físicas e de resultados
dos programas de governo, quanto à eficácia, e a efetividade da gestão nos
órgãos e nas entidades da administração Pública, estabelecidas na lei de
diretrizes orçamentária; comprovar a legitimidade dos atos de gestão; exercer o
controle das operações de créditos, avais e garantidas, bem como dos direitos
e haveres do Município; apoiar o controle externo no exercício de sua missão
institucional; realizar o controle dos limites e das condições para a inscrição de
despesas em restos a pagar; supervisionar as medidas adotadas pelo
Munícipio para o restante da despesa total com pessoal ao respectivos limite,
caso necessário, nos termos dos arts. 22 e 23 da LC 101/2000; orientar as
providências indicadas pelo Poder Executivo, conforme o disposto no art. 3l da
LC 101/2000, para recondução dos montantes das dívidas consolidada e
mobiliário aos respectivos limites; efetuar o controle da destinação de recursos
obtidos com alienação de ativos, tendo em vista as restrições constitucionais e
da LC 101/2000; cientificar a (s) autoridades(s) responsável(eis) e ao órgão
Central do Sistema de Controle Interno, quando constatadas ilegalidades ou
irregularidades na Administração Municipal; outras atividades afins.

                                  ELETRICISTA/ENCANADOR

Realizar atividades de natureza operacional a fim de executar serviços no
interior de unidades organizacionais municipais e no ambiente externo,
vinculado a uma secretaria específica, com as ações operativas de instalar,
reparar, manter, montar, fixar, substituir, consertar, limpar e avaliar, em
benefício do exercício das funções necessárias ao adequado funcionamento da
Administração Municipal; executar serviços de instalações de circuitos elétricos,
tais como: montar, colocar e fixar quadros de distribuição, caixas de fusível;
tomadas e interruptores; calhas; bocais para lâmpada e outros; instalar, reparar
e manter sistemas de rede elétrica em prédios, obras, vias e demais
logradouros públicos, efetuando periodicamente devidos testes necessários;
executar serviços de manutenção da iluminação das vias e demais logradouros
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públicos, reparando ou substituindo unidades danificadas; instalar, reparar ou
substituir fusíveis, disjuntores, relés, bobinas, exaustores, amperímetros,
reatores, resistências, painéis de controle e demais equipamentos elétricos;
instalar e reparar linhas de alimentação, reostatos, motores de correntes
alternadas e contínuas, chaves térmicas, magnéticas e automáticas; executar
pequenos serviços elétricos; executar outras atividades correlatas de mesma
natureza e grau de complexidade.

ENCARREGADO DE EQUIPE

Supervisionar e responsabilizar-se por tarefas rotineiras na construção e
conservação de estradas e vias públicas, de obras e edifícios públicos e de
iluminação pública; fazer locação e medições de obras; interpretar plantas de
construção em geral; controlar a dosagem de argamassa e concreto; verificar
as formas e armaduras para concreto armado; apresentar relatórios
informativos quanto ao andamento dos serviços; responsabilizar-se pelos
materiais existentes nas obras a seu cargo; fiscalizar a execução de obras;
organizar pedidos de material; verificar o cumprimento de especificações
contratuais; responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à execução
das atividades próprias do cargo; executar tarefas afins.

            ENCARREGADO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Organizar, coordenar e supervisionar grupos de trabalhadores que
desenvolvem suas atribuições na área da construção civil, galerias e obras
complementares, fábrica de artefatos de concreto, pavimentação,
terraplanagem, vias com revestimento primário, cemitérios, poda e corte de
árvores, e demais serviços públicos; garantir o desenvolvimento do processo
de execução dos serviços e obras dentro dos prazos e normas estabelecidas;
providenciar que as pessoas sob o seu comando utilizem equipamentos de
proteção individual (EPI), de acordo com as normas de segurança do trabalho
em vigor; empenhar-se em buscar seu próprio desenvolvimento profissional;
buscar o desenvolvimento pessoal e profissional das pessoas que atuam sob
seu comando; acompanhar a evolução profissional das pessoas sob seu
comando; realimentar seus subordinados com informações apropriadas para
corrigir, manter ou desenvolver visando ao desempenho apropriado de suas
funções; utilizar a carga horária que lhe é pertinente com zelo, dedicação,
responsabilidade e a serviço do Município; atuar na qualidade de instrutor de
treinamentos e outros eventos de igual natureza, mediante participação prévia
em processo de qualificação e autorização superior; operar equipamentos e
sistemas de informática e outros, quando autorizado e necessário ao exercício
das demais atividades; dirigir veículos leves, mediante autorização prévia,
quando necessário ao exercício das demais atividades; manter organizados,
limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de
trabalho, que estão sob a sua responsabilidade; zelar pela segurança individual
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e coletiva, utilizando equipamentos de proteção apropriados, quando da
execução dos serviços; calcular orçamentos; orientar trabalhos auxiliares;
executar outras tarefas afins, conforme necessidade ou a critério do seu
superior.

ENCARREGADO DO DEPARTAMENTO PESSOAL E RECURSOS
HUMANOS

É o profissional responsável por atuar com elaboração completa da folha de
pagamento e programação dos pagamentos aos empregados e pensionistas,
apontamento do registro de ponto, dos empregados públicos, coordenar a
equipe de folha de pagamento; gerir a demanda e rotina do departamento de
pessoal e recursos humanos; acompanhar os resultados e indicadores;
supervisionar e executar os serviços de administração de pessoal; coordenar o
departamento de pessoal e recursos humanos; apurar folha de pagamento;
entregar todas as obrigações trabalhistas e previdenciárias; elaborar relatórios
participar de reuniões; supervisionar e executar os serviços de administração e
de pessoal, controlando e calculando folha de pagamento, recolhimento de
tributos, admissões e rescisões contratuais e férias de funcionários; gerir a
demanda e rotina do departamento pessoal, acompanhar os resultados e
indicadores; prestar suporte e orientação para a equipe no desenvolvimento
dos trabalhos, elaborando rotinas próprias dessa área, quais sejam: folha de
pagamento, admissão, rescisão, GFIP e outras conexas; coordenar a
realização de todas as solicitações das áreas, em conformidade com as leis
trabalhistas, dentro dos prazos pré-estabelecidos a fim de atender as
solicitações da empresa e contratos; coordenar as atividades de manutenção
predial e serviços de apoio administrativo, visando garantir o estado de
conservação da infraestrutura física das instalações e a qualidade dos serviços
de apoio administrativo; fazer a gestão de pessoas, relacionamento com cliente
e escala de funcionários; possuir técnicas de treinamento, motivação dos
funcionários e aumento da produtividade; outras atividades afins.

                                ENGENHEIRO
:
Realizar atividades de natureza especializada de nível superior, a fim de
executar trabalhos relativos à área de habilitação profissional, que envolvam
conhecimentos gerais e específicos da área de engenharia civil com ações
operativas de planejar, organizar, coordenar, executar, controlar, projetar,
analisar, avaliar, vistoriar, periciar, dar parecer, ministrar cursos e palestras,
acompanhar projetos, sugerir, propor e emitir laudos, em benefício do exercício
das funções necessárias ao adequado funcionamento da Administração
Municipal; elaborar e executar projetos de engenharia civil no que se refere à
estrutura de prédios, pontes e outros; analisar e emitir parecer sobre projetos
ao que se refere a construção de obras públicas e particulares; realizar
projetos, direção e acompanhamento de construção de estradas de rodagem,
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pontes e obras que sejam necessárias ao atendimento dos seus objetivos de
uso; realizar projetos, direção e acompanhamento de obras de drenagem para
irrigações destinadas ao aproveitamento de rios, canais e obras de
saneamento urbano e rural; dirigir e acompanhar construção de edifícios com
todas as suas obras complementares vinculados aos interesses e aos objetivos
da administração pública municipal; realizar projetos, direção e
acompanhamento de construção de obras de calçamento de ruas, bem como a
supervisão da execução de obras de saneamento urbano e rural; elaborar
projetos hidro sanitários; realizar planejamento e/ou projetos de regiões, zonas,
cidades, obras, estruturas, transportes, explorações de recursos naturais e
desenvolvimento da produção industrial e agropecuária; realizar cálculos dos
projetos elaborados; executar, dirigir e acompanhar construção de edifícios e
obras complementares, assim como demais serviços técnicos relativos à área
de atuação profissional; realizar estudos, projetos, análises, avaliações,
vistorias, pericias, divulgação técnica, execução das demais atividades
compreendidas na regulamentação profissional do cargo, aplicável aos
objetivos da administração pública municipal.

                                         MECÂNICO

Realizar atividades de natureza operacional a fim de executar serviços no
interior das unidades organizacionais, vinculado a uma secretaria municipal
especifica, com as ações operativas de desmontar, montar, limpar, regular,
instalar, reparar, substituir, consertar, avaliar, controlar e supervisionar, em
benefício do exercício das funções necessárias ao adequado funcionamento
da Administração Municipal; compreende, especificamente, desmontar,
montar limpar e regular motores, carburadores, órgãos de transmissão e
demais componentes do equipamento, para devolver ou manter as máquinas
em perfeitas condições de funcionamento; inspecionar veículos, máquinas
pesadas e aparelhos eletromecânicos em geral, a fim de detectar as causas
da anormalidade de funcionamento e providenciar a sua recuperação;
executar serviços de reparações, recondicionamento e reposição de peças
desmontar, reparar e ajustar equipamentos de apoio mecânico e implementos
agrícolas; executar ou acompanhar as tarefas mais complexas de revisão de
motores e peças diversas, para aferir-lhes as condições de funcionamento;
realizar reparos simples ou de maior complexidade no sistema eletromecânico
de veículos e de máquinas pesadas; executar a manutenção preventiva e
corretiva de veículos, máquinas, máquinas de construção civil, de
terraplenagem e de uso agrícola, desmontando-as, total ou parcialmente, para
conservar ou substituir peças defeituosas, testar veículos, motores e peças
diversas, bem como verificar o resultado do trabalho executado, para aferir-
lhes as condições de funcionamento e certificar-se de que seu funcionamento
encontra-se nas condições exigidas; regular, reparar e, quando necessário,
substituir peças dos sistemas de freio, ignição, alimentação de combustível,
transmissão, direção, suspensão e outras, utilizando fermentas e instrumentos
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apropriados, para recondicionar o equipamento e assegurar seu
funcionamento regular especificar as peças para fins de compras, procedendo
à conferência quando da entrega do material solicitado; executar tarefas de
inspeção de veículos, máquinas pesadas e aparelhos eletromecânicos em
geral, a fim de detectar as causas da anormalidade de funcionamento;
executar tarefas de desmontagem, limpeza, reparo, ajuste e montagem de
carburadores, peças de transmissão, diferencial e outras que requeiram
exame; executar tarefas de regulagem, reparo e, quando necessário, de
substituição de peças dos sistemas de freio e embreagem, ignição,
alimentação de combustível, transmissão, direção hidráulica e mecânica,
suspensão e, outras, para recondicionar o equipamento e assegurar seu
funcionamento regular, efetuar lubrificação nos veículos e máquinas, substituir
e reparar baterias, executar outras atividades correlatas de mesma natureza e
grau de complexidade.

                                      MÉDICO

Realizar atividades de natureza especializada de Nível Superior, a fim de
executar trabalhos relativos à área de habilitação profissional, que envolvam
conhecimentos gerais e específicos da área no qual se especializou, com
ações operativas de planejar, organizar, coordenar, executar, controlar, projetar,
analisar, avaliar, vistoriar, periciar, dar parecer, ministrar cursos e palestras,
acompanhar projetos, sugerir, propor e emitir laudos, em benefício do exercício
das funções necessárias ao adequado funcionamento da Saúde Pública;
Executar atividades inerentes à prestação de serviços da área de atuação
profissional de medicina; realização de diagnósticos, estudos, pesquisas e
levantamentos que forneçam subsídios à formulação de políticas, diretrizes e
planos para a implantação, manutenção e funcionamento de programas
relacionados à prevenção, diagnóstico e tratamento de diversos tipos de
lesões, enfermidades e transtornos do organismo humano; desenvolvimento de
métodos e técnicas e trabalho que permitam a maior produtividade e a melhoria
dos serviços médicos; realização de exames clínicos, emissão de diagnósticos
e prescrição de medicamentos; avaliação dos resultados de exames e análise
realizados em laboratórios especializados; requisição de exames
complementares e encaminhamento de pacientes a especialistas, visando a
obtenção de informações complementares sobre o caso a ser diagnosticado;
preenchimento de prontuários de pacientes, indicando os males constatados e
o tratamento prescrito; realização de atendimento de urgência e emergência;
realização de procedimentos buscando prevenção da invalidez ou reabilitação
dos enfermos; realização de intervenções ou prestação de auxílio a outros
profissionais; prestação de assistência médica em postos e unidades de saúde;
requisição de equipamentos, instrumentais, materiais e medicamentos quando
necessário, bem como ser responsável por eles; atender acidentes do trabalho;
participar de programas sociais e escolares de saúde, assim como de
campanhas de vacinação, prevenção e similares; participação na elaboração e
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implementação de programas de promoção social, no que se refere à
assistência médico-hospitalar; participação como membro de junta médica
pericial quando devidamente indicado; participação como membro de junta
médica pericial e emissão de atestados médicos para empregados, quando
devidamente indicado; assessoramento e responsabilidade técnica em
unidades organizacionais onde se executem atividades da área de atuação
profissional do médico; elaboração e execução de vitórias, de laudos técnicos e
realização de perícias técnico-legais relacionadas com as atividades da área
profissional do médico; execução das demais atividades que, por sua natureza,
esteja inserida no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área.

      MÉDICO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA – ESF

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

                                    MOTORISTA
Realizar atividades de natureza operacional a fim de executar serviços externos
em todas as Secretarias Municipais, com as ações operativas de dirigir,
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conduzir, transportar, abastecer, vistoriar, examinar, recolher e monitorar, em
benefício do exercício das funções necessárias ao adequado funcionamento da
Administração Municipal. Compreende, especificamente, vistoriar o veículo,
verificando o estado dos pneus, molas, o nível de combustível, água e óleo do
cárter, testar freios e parte elétrica para certificar-se de suas condições de
funcionamento, e informar as anormalidades ao responsável pelo
gerenciamento da frota de veículos; examinar as ordens de serviços para dar
cumprimento à programação estabelecida; dirigir veículos do Município e,
quando necessário, observado a categoria do condutor; dirigir caminhão-
basculante no transporte de lixo, entulho e outros materiais para locais pré-
determinados; transportar lixo domiciliar e descarregar no aterro sanitário;
dirigir veículo, manipulando os comandos de compactação de lixo e
observando o fluxo de transito e a sinalização para conduzi-lo aos locais
determinados na ordem de serviço; dirigir veículo coletivo, quando necessário,
transportando empregados públicos municipais aos locais de trabalho pré-
determinados e/ou demais pessoas a outros locais pré estabelecidos e
devidamente autorizado pelos superiores hierárquicos, observado a categoria
do condutor; recolher o veículo após jornada de trabalho, conduzindo-o à
garagem para possibilitar a manutenção e abastecimento do mesmo, inclusive
informando as anormalidades por ventura existentes; executar outras
atividades correlatas de mesma natureza e grau de complexidade.

PEDREIRO

Realizar atividades de natureza operacional a fim de executar serviços em
ambiente externo, vinculado a uma secretaria municipal específica, com as
ações operativas de construir, reparar, reformar, assentar, concretar, montar,
instalar, preparar, aplicar, trocar e revestir, em benefício do exercício das
funções necessárias ao adequado funcionamento da Administração Municipal;
organizar e preparar o local de trabalho na obra; preparar e nivelar superfícies
a serem pavimentadas; preparar argamassa, misturando cimento, areia e água,
dosando as quantidades adequadamente, para o assentamento de alvenaria,
pré-moldados, tijolos, ladrilhos e materiais similares; construir alicerces,
empregando vergalhões de ferro, pedras ou cimento, para fornecer a base de
paredes, muros, pontes e construções similares; assentar tijolos, ladrilhos,
azulejos, pedras e outros materiais, unindo-as com argamassa, de acordo com
orientação recebida, para levantar paredes, pilares e outras partes da
construção; revestir pisos, paredes e tetos, aplicando camadas de cimento ou
assentando ladrilhos, azulejos e similares, de acordo com instruções recebidas;
aplicar camadas de gesso sobre as partes interiores e tetos de edificações;
concretar os pilares, picaretes e lajes, bem como aplicar o concreto nas cintas
de amarração sobre as alvenarias; construir bases de concreto ou de outro
material, conforme as especificações e instruções recebidas, para possibilitar a
instalação de máquinas, postes e similares; executar trabalhos de reforma e
manutenção de prédios, pavimentos, calçadas e estruturas semelhantes,
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reparar paredes e pisos, trocar telhas, aparelhos sanitários e similares; montar
tubulações para instalações elétricas; montar e reparar telhados; executar
outras atividades correlatas de mesma natureza e grau de complexidade

PSICÓLOGO ESCOLAR

Promover o desenvolvimento intelectual, social e educacional de crianças nas
escolas, estabelecendo programas e consultas, efetuando pesquisas, treinando
professores e tratando de crianças e jovens com problemas; buscar a
mobilização da comunidade escolar com a finalidade de pensar junta sua
realidade, suas reais funções, organização, funcionamento e relações mantidas
com outras instituições e estrutura social, bem como questionar as relações e
comunicações interpessoais estabelecidas no meio escolar, começando com a
organização de equipes multiprofissionais realmente atuantes. Participar da
elaboração de currículos e programas educacionais: questionar juntamente
com a equipe técnica pedagógica os fatores culturais, sociais e econômicos de
sua comunidade escolar, visando a qualidade de ensino, tanto em relação a
satisfação dos profissionais da educação quanto do rendimento e satisfação do
aluno, podendo reduzir repetência e evasão escolares, pela motivação
adequada e fundamentada em preceitos técnicos científicos bem como sócio-
psíquico-pedagógicos reais. Supervisionar e acompanhar a execução de
programas de reeducação psicopedagógicos: no que se refere às dificuldades
de aprendizagem observada nos alunos elucidação das causas, dinâmica e
consequência psicológica de tais processos, de cunho emocional ou
maturacional. Havendo compreensão dos níveis de dificuldade dos alunos em
questão, estruturam-se programas de reeducação com a equipe técnica
pedagógica onde novamente o psicólogo escolar mediante técnicas e
procedimentos próprios da profissão, auxilia os professores no trabalho direto
com o aluno e acompanhamento dos mesmos. Ter a visão do desenvolvimento
estrutural do ser humano, compreendendo a influência de variáveis internas e
externas que determinam a maturação neuropsicológica, podendo orientar o
processo educativo; avaliar entraves interativos, da comunidade escolar,
político-pedagógicos, das equipes multiprofissionais e das funções e
proposições da instituição educacional, questionando procedimentos e
oferecendo propostas de mudanças que visam melhorar as relações no
processo ensino-aprendizagem. Participar da elaboração e implantação de
currículos educacionais nas escolas toma-o hábil pela sua formação que lhe dá
conhecimento dos processos humanos de maturação neuropsicológica, da
inteligência, habilidades psicomotoras, relações afetivas e sociais e
mecanismos adaptativos, os quais são elementos presentes na atividade
escolar;  reconhecer e avaliar alunos com dificuldade diante das exigências
educacionais, utilizando-se de conhecimentos clínicos aplicados
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diferentemente, conforme a especialidade. Após o parecer completo do aluno,
em se verificando comprometimento orgânico ou emocional, encaminhar a
especialidades necessárias e, uma vez observadas necessidades.
Psicopedagógicos, em parceria com os demais profissionais de educação,
organizar programas que visem o desenvolvimento específico de cada
dificuldade detectada. Atuar na orientação de pais em situações em que houver
necessidade de acompanhamento e encaminhamento do aluno para outros
profissionais, como o Psicólogo Clínico etc. Orientação, capacitação e
treinamento de professores sobre como trabalhar em sala de aula levando em
consideração aspectos educacionais implementando a metodologia de ensino
que favoreça a aprendizagem e o desenvolvimento intelectual, social e
emocional do aluno. Desenvolver orientação vocacional e profissional aplicando
sondagem de aptidões a fim de contribuir com a melhor adaptação do aluno no
mercado de trabalho e sua consequente auto realização. Coordenar grupo
operativo com família e equipe de profissionais da Escola. Executar oficinas
pedagógicas em sala de aula, elaboradas e realizadas em conjunto com
professores de acordo com a demanda de cada sala de aula. Trabalhar
questões da adaptação dos alunos. Auxiliar na construção e execução de
projetos de ordem multidisciplinar realizados na Escola. Atuar como facilitador
das relações interpessoais da equipe escolar; facilitar as relações
interpessoais, observar as necessidades dos alunos e saber como os
professores definem o seu trabalho e quais os recursos que usa para
desempenhá-los, se estão envolvidos neste trabalho. Prestando atenção nas
patologias e nos sofrimentos psicológicos que permitem compreender os
mecanismos que permeiam o fracasso escolar. Aplicar conhecimentos
psicológicos na escola, concernentes ao processo ensino-aprendizagem, em
análises e intervenções psicopedagógicos; referentes ao desenvolvimento
humano, às relações interpessoais e à integração família-comunidade-escola,
para promover o desenvolvimento integral do ser. Analisar as relações entre os
diversos segmentos do sistema de ensino e sua repercussão no processo de
ensino para auxiliar na elaboração de procedimentos educacionais capazes de
atender às necessidades individuais. Faz-se necessário conhecer o Projeto
Político Pedagógico da Escola e participar da sua atualização. Trabalhar junto à
equipe pedagógica em espaços semanais ou quinzenais de diálogo com os
professores (intervenção mediada) a fim de juntos criar novos significados as
situações cotidianas de sala de aula, eliminando a possibilidade de estigmatizar
os alunos com dificuldade de aprendizagem. Criar espaços de discussão
acerca das teorias de aprendizagem em Paradas Pedagógicas, sempre
vislumbrando o Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola e a prática
pedagógica. Envolver a família, corresponsável no processo de educação de
seus filhos e filhas, a fim de que se possa colher dados acerca do outro sistema
direto em que participa o aluno. Levantar dados acerca das seguintes
questões: autonomia X dependência; limites; autoritarismo X autoridade;
relacionamento cognitivo e emocional na família, como refletir sobre a função
da dificuldade de aprendizagem neste momento do ciclo de vida familiar,
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criando estratégias com pais e cuidadores que possibilitem o sucesso escolar
da criança. Confrontar família e professor quando necessário, criando um
espaço de diálogo franco acerca das dificuldades de todos, não só do aluno,
diluindo nos sistemas a “culpa” pelo fracasso escolar. Unir pais e professores
no processo educacional das crianças em estratégias cognitivas que contem
com a participação de ambas as partes. Diagnóstico e encaminhamento das
crianças com suspeita de dificuldades de aprendizagem para especialistas da
área. Acompanhamento do processo de aprendizagem dos alunos com
dificuldades de aprendizagem. Criação de estratégias psicopedagógicos junto à
equipe escolar e professores envolvidos. Ouvir os professores, suas demandas
e fazê-los participar em alguns dos atendimentos com as crianças, repensando
novas práticas e novos olhares sobre o aluno que chama de “problema".
Participar das reuniões e conselhos de classe, nas quais o psicólogo poderá
estabelecer novas maneiras de perceber o processo educacional dos alunos,
evitando rótulos, diagnósticos imprecisos e hipóteses únicas e fechadas. Criar
espaços para escutar as demandas dos sujeitos da escola e pensar maneiras
de lidar com situações que são cotidianas. Criar formas de reflexão em
conjunto com todos os sujeitos (alunos, professores e especialistas) para que
se possa trabalhar com suas relações e paradigmas. Verificação dos aspectos
da escola (relações, cotidiano, organograma, outros), trabalho em equipe
(envolvendo reflexão, autocrítica, avaliações, outros) e atividades periféricas
(consultoria, pesquisa, abordagens individuais, desenvolvimento
organizacional, outras); tendo em vista essencialmente - a eficiência do
processo ensino-aprendizagem, a construção de conhecimentos.

                                          PINTOR

Realizar atividades de natureza operacional a fim de executar serviços no
interior de unidades organizacionais municipais e no ambiente externo,
vinculado a uma secretaria específica, com as ações operativas de preparar,
limpar, raspar, emassar, pintar, retocar e corrigir, em benefício do exercício das
funções necessárias ao adequado funcionamento da Administração Municipal;
limpar e preparar superfícies a serem pintadas, raspando-as, lixando-as e
amassando-as, utilizando raspadeiras, solventes e outros procedimentos
adequados para retirar a pintura velha e eliminar resíduos, quando for o caso;
preparar o material de pintura, misturando tintas, óleos e substâncias diluentes
e secantes em proporções adequadas, para obter a cor e a qualidade
especificadas; pintar as superfícies externas e internas de edifícios e outras
obras públicas, cobrindo-as com uma ou várias camadas de tinta; retocar falhas
e emendas nas superfícies, a fim de corrigir defeitos e facilitar a aderência da
tinta; executar outras atividades correlatas de mesma natureza e grau de
complexidade.

                              PORTEIRO CONTÍNUO
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Realizar atividades de natureza operacional a fim de executar serviços em
ambientes internos e externos de unidade organizacional municipal, vinculado a
uma secretaria específica, com as ações operativas de atender, controlar,
inspecionar, exigir, identificar, registrar, orientar e informar, em benefício do
exercício das funções necessárias ao adequado funcionamento da
Administração Municipal. Compreende, especificamente, controlar a entrada e
saída de pessoas e/ou veículos nas dependências de prédios públicos
municipais, escolas municipais, teatros, cinemas, eventos, espetáculos, entre
outros, exigindo, quando necessário, a devida identificação ou autorização e
registrando em livro apropriado; estar atento à movimentação de pessoas e
acompanhantes nas dependências públicas nas quais estiver prestando
serviços; tomar medidas necessárias, quando possível, para manter a ordem
em seu ambiente de trabalho; inspecionar pátios, corredores, áreas e outras
dependências; orientar e prestar informações às pessoas que se dirigirem ao
seu local de trabalho; atender chamadas telefônicas; zelar pela segurança do
prédio e instalações públicas; executar outras atividades correlatas de mesma
natureza e grau de complexidade.

                           PROCURADOR JURÍDICO

Representa em juízo ou fora dele a Prefeitura, nas ações em que for autora, ré
ou interessada, acompanhando o andamento do processo, prestando
assistência jurídica, apresentando recursos em qualquer instância,
comparecendo a audiência em outros atos, para defender direitos ou
interesses. Estuda a matéria jurídica e de outra natureza, consultando códigos,
leis, jurisprudência e outros documentos, para adequar os fatos à legislação
aplicável; complementa ou apura as informações levantadas, inquirindo o
cliente, as testemunhas e outras pessoas e tomando medidas, para obter os
elementos necessários à defesa ou acusação; prepara a defesa ou acusação,
arrolando e correlacionando os fatos e aplicando o procedimento adequado,
para apresenta-lo em juízo; acompanha o processo em todas as suas fases,
requerendo seu andamento através de petições específicas, para garantir seu
trâmite legal até a decisão final do litígio; representa a parte de que é
mandatário em juízo, comparecendo às audiências e tomando sua defesa, para
pleitear uma decisão favorável; redige ou elabora documentos jurídicos,
pronunciamentos, minutas e informações sobre questões de natureza
administrativa, fiscal, civil, comercial, trabalhista, penal ou outras aplicando a
legislação, forma e terminologia adequadas ao assunto em questão, para
utiliza-los na defesa da Prefeitura; orientar a Prefeitura com relação aos seus
direitos e obrigações legais. Pode prestar serviços de consultoria jurídica.

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I -  PEB I
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Ministrar aulas de acordo com sua área de atuação e componentes
curriculares; cuidar, supervisionar e orientar os educandos quanto a sua higiene
corporal; participar da elaboração do Projeto Político Pedagógico da unidade
escolar; desenvolver, quando designado, atividades educacionais
complementares; planejar e executar plano de atividades que leve em
consideração as diferenças no desenvolvimento e aprendizagem do aluno,
propondo replanejamento que atenda às necessidades apontadas; manter
permanente contato com os pais ou responsáveis dos alunos, informando-os
sobre o desenvolvimento dos mesmos e obtendo dados de interesse para o
processo educativo; participar dos Conselhos de Classe; participar do Conselho
de Escola e da Associação de Pais e Mestres, quando indicado; participar de
atividades cívicas, culturais e educativas da comunidade; planejar e avaliar as
atividades concernentes ao desenvolvimento do aluno, garantindo a
continuidade do processo educativo, mediante registros diários e relatórios com
periodicidade estabelecida pela Secretaria Municipal de Educação; organizar e
participar das Reuniões de Pais e Mestres; responsabilizar-se pela guarda,
economia, conservação e uso adequado do que lhe for confiado; encaminhar
os dados resultantes da avaliação e da apuração da assiduidade, referentes
aos alunos regularmente matriculados, conforme normas estabelecidas pela
Secretaria Municipal de Educação; desenvolver um trabalho em consonância
com as diretrizes da educação e pressupostos curriculares da Secretaria
Municipal de Educação; planejar e executar o Plano de Ensino, organizando
situações de aprendizagem e procedimentos de avaliação e controle do
desempenho do aluno e de reorientação de sua prática; participar de atividades
pedagógicas coletivas de acordo com cronograma estabelecido na unidade
escolar; atuar em equipe multidisciplinar, através de estratégias que contribuam
para maior compreensão do aluno; desenvolver outras atividades correlatas ao
cargo.

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - PEB II

Ministrar aulas de acordo com sua área de atuação e componentes curriculares
Cuidar, supervisionar e orientar os educandos quanto a sua higiene corporal;
Participar da elaboração do Projeto Político Pedagógico da unidade escolar;
desenvolver, quando designado, atividades educacionais complementares;
planejar e executar plano de atividades que leve em consideração as
diferenças no desenvolvimento e aprendizagem do aluno, propondo
replanejamento que atenda às necessidades apontadas; manter permanente
contato com os pais ou responsáveis dos alunos, informando-os sobre o
desenvolvimento dos mesmos e obtendo dados de interesse para o processo
educativo; participar dos Conselhos de Classe; participar do Conselho de
Escola e da Associação de Pais e Mestres, quando indicado; participar de
atividades cívicas, culturais e educativas da comunidade; planejar e avaliar as
atividades concernentes ao desenvolvimento do aluno, garantindo a
continuidade do processo educativo, mediante registros diários e relatórios com
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periodicidade estabelecida pela Secretaria Municipal de Educação; organizar e
participar das Reuniões de Pais e Mestres; responsabilizar-se pela guarda,
economia, conservação e uso adequado do que lhe for confiado; encaminhar
os dados resultantes da avaliação e da apuração da assiduidade, referentes
aos alunos regularmente matriculados, conforme normas estabelecidas pela
Secretaria Municipal de Educação; desenvolver um trabalho em consonância
com as diretrizes da educação e pressupostos curriculares da Secretaria
Municipal de Educação; planejar e executar o Plano de Ensino, organizando
situações de aprendizagem e procedimentos de avaliação e controle do
desempenho do aluno e de reorientação de sua prática; participar de atividades
pedagógicas coletivas de acordo com cronograma estabelecido na unidade
escolar; atuar em equipe multidisciplinar, através de estratégias que contribuam
para maior compreensão do desenvolvimento do aluno; desenvolver outras
atividades correlatas ao cargo.

RECEPCIONISTA DE PRONTO SOCORRO

Realizar atendimento aos pacientes agendando consulta, orientando e
instruindo (tanto pessoalmente como por telefone); anotar recados; localizar
prontuário do paciente encaminhando-o para o local da consulta; processar a
documentação exigida para o atendimento; registrar em planilhas o
atendimento; colher assinaturas do paciente; Efetuar arquivamento de
documentos e fechamento de planilhas diárias de atendimento no setor para
fins de controle e estatística; desempenhar outras atividades correlatas e afins.

                             TÉCNICO EM ENFERMAGEM

Realizar atividades de natureza especializada de nível técnico, relativas à sua
área de habilitação profissional, que envolvam conhecimentos gerais e
específicos da área de enfermagem com ações operativas de organizar,
coordenar, gerir, executar, controlar, analisar, avaliar, vistoriar, prestar
informações, ministrar cursos e palestras, acompanhar projetos, sugerir e
propor, em benefício do exercício das funções necessárias ao adequado
funcionamento da Saúde Pública; efetuar o controle das prescrições e
checagem de horários após administração dos medicamentos ou
procedimentos de enfermagem; encaminhar os pacientes à unidade ou bloco
de internação, após os procedimentos necessários, realizar as ações de pré-
consulta e pós-consulta, de acordo com o programa, com conhecimento quanto
às causas das patologias e medicamentos administrados, podendo explorá-las,
esclarecendo os efeitos colaterais e gerais, sob supervisão indireta do
enfermeiro, aplicar, de acordo com a prescrição médica, injeções, vacinas,
venóclise e administração de soluções parenterais; efetuar a checagem do
paciente, após realização da ação de enfermagem, empregando técnica e
instrumentos apropriados, verificando temperatura, pressão arterial, pulsação e
respiração, obedecidos os horários preestabelecidos; realizar, sob supervisão
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do enfermeiro, procedimentos da área de enfermagem tais como: curativos
simples com dreno e sonda, retirada de pontos, aspiração de secreção
orofaríngea, de traqueotomia e intubação; auxiliar o médico no que se refere a
procedimentos de enfermagem, paracentese abdominal, diálise peritonal e
hemodiálise; auxiliar o médico em pequenas cirurgias; aplicar de técnicas
adequadas, no manuseio de pacientes com moléstias infecto-contagiosas;
aplicar todas e, quaisquer técnicas de primeiros socorros, sob supervisão do
médico ou enfermeiro; auxiliar no preparo psicológico do paciente para os mais
diversos procedimentos realizados dentro da unidade de atendimento médico;
coletar e dar manutenção nos materiais físicos, químicos e biológicos para
possibilitar a realização de exames laboratoriais; auxiliar na prevenção e
controle sistemático da infecção hospitalar; executar outras atividades de
mesma natureza e grau de complexidade.

TÉCNICO EM ENFERMAGEM DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA – ESF

Prestar atendimento à comunidade, na execução e avaliação dos Programas
de saúde pública , atuando nos atendimentos básicos em nível de prevenção e
Assistência; executar atividades de apoio, preparação os pacientes para
consulta e organizando as chamadas ao consultório e o posicionamento
adequado do mesmo; reificar os dados vitais, observando a pulsação e
utilizando aparelhos de ausculta e pressão, a fim de Registrar anomalias nos
pacientes; realizar curativos, utilizando medicamentos específicos Para cada
caso, fornecendo esclarecimentos sobre os cuidados necessários, retorno, bem
procede retirada de pontos, de cortes já cicatrizados; atender crianças e
pacientes que dependem de ajuda, auxiliando na alimentação e higiene dos
mesmos, para proporcionar-lhes conforto e recuperação mais rápida; prestar
atendimentos de primeiros socorros, conforme a necessidade de cada caso;
prestar atendimentos básicos a nível domiciliar; auxiliar na coleta de material
para exame preventivo de câncer ginecológico; participar em campanhas de
educação em saúde e prevenção de doenças; orientar e fornece métodos
anticoncepcionais, de acordo com a indicação; preencher carteiras de
consultas, vacinas, aprazamento  formulários e relatórios; preparar e
acondiciona materiais para a esterilização em autoclave e estufa; requisitar
materiais necessários para o desempenho de suas  funções; orientar o
paciente no período pós-consulta; administrar vacinas e medicações, conforme
agendamentos e prescrições respectivamente; identificar os fatores que estão
ocasionando, em determinado momento, epidemias e surtos de doenças
infectocontagiosas, para atuar de acordo com os recursos disponíveis, no
bloqueio destas doenças notificadas; acompanhar junto com a equipe, o
tratamento dos pacientes com doenças infectocontagiosas notificadas para o
devido controle das mesmas; colaborar com a limpeza e organização do local
de trabalho; executar outras atividades correlatas ao cargo e a critério do
superior imediato.
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TÉCNICO DESPORTIVO

Promove a prática da ginástica e outros exercícios físicos e jogos em geral,
entre estudantes e outras pessoas interessadas, ensinando-lhes os princípios e
regras técnicas, para possibilitar-lhes o desenvolvimento harmônico do corpo e
a manutenção de boas condições físicas e mentais.  Estuda as necessidades e
a capacidade física dos alunos; aplica exercícios de verificação do tono
respiratório e muscular; determina o plano de aplicação de programa esportivo
adequado para cada faixa etária; efetua testes de avaliação física; ensina
técnicas especificas de futebol, atletismo, basquetebol, voleibol e outras
atividades esportivas; desenvolve e coordena práticas esportivas específicas,
com vistas ao bom desempenho dos mesmos em competições; avalia o
resultado das atividades, assegurando o máximo aproveitamento e benefícios
advindos desses exercícios; colabora com a limpeza e organização do local de
trabalho; executa outras atividades correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo
Chefe do Executivo Municipal.

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO
:
Elaborar e acompanhar as ações de vigilância aos ambientes e processos de
trabalho; analisar, investigar e registrar os acidentes de trabalho, inclusive os
de trajeto; especificar Equipamentos de Proteção Individual e/ou Coletiva
(EPI/EPC); ministrar Treinamentos de Segurança do Trabalho; atuar em
conjunto com outros profissionais da equipe de promoção da Saúde do
Empregado; avaliar, mediante solicitação ou não, o ambiente, o processo e as
condições de trabalho; avaliar os processos de concessão de adicionais de
insalubridade, periculosidade e outros adicionais a que o empregado estiver
exposto, conforme a legislação vigente; elaborar pareceres especializados na
área de Engenharia de Segurança do Trabalho; medir o nível de ruído do local,
nível de poluição, luminosidade adequada ao trabalho; verificar posições de
mesas, máquinas, equipamentos e outros, para evitar acidentes de trabalho;
informar ao superior, através de parecer técnico, sobre os riscos existentes nos
ambientes de trabalho, bem como orientá-lo sobre as medidas de eliminação e
neutralização; informar aos empregados sobre os riscos da sua atividade, bem
como as medidas de eliminação e neutralização; analisar os métodos e os
processos de trabalho, identificando os fatores de risco de acidentes do
trabalho, doenças profissionais e do trabalho e a presença de agentes
ambientais agressivos ao empregado, propondo sua eliminação ou seu
controle; promover debates, encontros, campanhas, seminários, palestras,
reuniões, treinamentos e utilizar outros recursos de ordem didática e
pedagógica; elaborar e executar as normas de segurança referentes a projetos
de construção, ampliação, reforma arranjos físicos e de fluxos, com vistas à
observância das medidas de segurança e higiene do trabalho, inclusive auxiliar
na elaboração de editais  de licitação para fins de contratação de serviços por
terceiros; encaminhar aos setores e áreas competentes normas, regulamentos,
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documentação, dados estatísticos, resultados de análises e avaliações,
materiais de apoio técnico, educacional e outros de divulgação para
conhecimento e autodesenvolvimento do empregado; elaborar, instituir,
coordenar e manter um plano de prevenção e combate a incêndio; inspecionar
e manter os equipamentos e sistema de proteção contra incêndio, recursos
audiovisuais e didáticos e outros materiais considerados indispensáveis, de
acordo com a legislação vigente, dentro das qualidades e especificações
técnicas recomendadas, avaliando seu desempenho; cooperar com as
atividades do meio ambiente, orientando quanto ao tratamento e destinação
dos resíduos, incentivando e conscientizando o empregado da sua importância
para a vida; fiscalizar as atividades desenvolvidas por empresas contratadas,
quanto aos procedimentos de segurança e higiene do trabalho, previstos na
legislação ou Constantes em contratos de prestação de serviço; executar as
atividades e programas ligados à segurança e higiene do trabalho utilizando
métodos e técnicas científicas, observando dispositivos legais e institucionais
que objetivem a eliminação, controle ou redução permanente dos riscos de
acidentes do trabalho e a melhoria das condições do ambiente, para preservar
a integridade física e mental dos empregados; acompanhar e avaliar os
resultados das atividades e programas, bem como sugerir constante
atualização dos mesmos, estabelecendo procedimentos a serem seguidos;
levantar e estudar os dados estatísticos de acidentes do trabalho, doenças
profissionais e do trabalho, calcular a frequência e a gravidade destes para
ajustes das ações prevencionistas, normas, regulamentos e outros dispositivos
de ordem técnica, que permitam a proteção coletiva e individual; articular-se e
colaborar com o setor responsável pelos recursos humanos, fornecendo-lhe
resultados de levantamentos técnicos de riscos das áreas e atividades para
subsidiar a adoção de medidas de prevenção no nível de pessoal; avaliar as
condições ambientais de trabalho e emitir parecer técnico que subsidie o
planejamento e a organização do trabalho de forma segura para o empregado;
articular-se e colaborar com  os órgãos e entidades ligados a prevenção de
acidentes do trabalho, doenças profissionais e do trabalho; participar de
seminários, treinamentos, congressos e cursos visando o intercâmbio e o
aperfeiçoamento profissional; executar atividades correlatas e/ou designadas
pelo superior.

ZELADOR DE CEMITÉRIO/COVEIRO

Realizar sob supervisão, atividades de enterrar e desenterrar cadáveres e zelar
pelo cemitério; Proceder à abertura de covas simples (sepultamento em terra),
usando pá e abrindo buracos, de acordo com as medidas pré-estabelecidas;
Auxiliar na descida do caixão, utilizando cordas para o apoio; Efetuar a
cobertura das covas, com terra e cal, colocando em seguida a placa de
identificação; Proceder à abertura e limpeza das covas e gavetas para efetuar
novos sepultamentos; Proceder a abertura do Cemitério a qualquer hora,
inclusive à noite, aos sábados, domingos e feriados (plantão); Recolher e
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guardar ossadas em ossuários gerais e especiais, conforme determinações dos
superiores; Colaborar na exumação (necropsia) de cadáveres; Executar tarefas
de capinação, varrição e remoção do lixo com carriolas, colaborando para a
manutenção da ordem e limpeza de sua área de trabalho; Zelar pelo uso e
conservação dos materiais e ferramentas de trabalho; Providenciar a remoção
de ossos para sepultamento em outras localidades; Proceder o sepultamento
de ossos vindo de outros Municípios (traslados); Executar outras tarefas afins,
determinadas pelo superior imediato; proceder o sepultamento de ossos vindo
de outros Municípios (traslados); realizar procedimentos de cremação de
corpos, membros e despojos; executar outras tarefas afins, determinadas pelo
superior imediato.
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ANEXO II
PROGRAMAS

Conteúdo Geral - NÍVEL SUPERIOR

Cargo: PROCURADOR JUDICIAL

Tipo de Prova Conteúdo Número de Questões
1

Objetiva

                Português 10

Conhecimentos Gerais 10

Conhecimentos Específicos 20

Português

Compreensão e interpretação de textos nacionais. Figuras de linguagem.
Ortografia: conceitos básicos. Orientações ortográficas, acentuação gráfica,
dificuldades gráficas. Acentuação: conceitos básicos, acentuação tônica,
acentuação gráfica, aspectos genéricos das regras de acentuação, as regras
básicas, as regras especiais, hiatos, ditongos, formas verbais seguidas de
pronomes oblíquos, acentos diferenciais, crase. Morfologia: estrutura e formação
de palavras, conceitos básicos, processos de formação de palavras, derivação e
composição, prefixos, sufixos, composição, tipos de composição, verbos regulares
e irregulares, classes de palavras. Sintaxe: termos essenciais da oração, termos
integrantes da oração, termos acessórios da oração e vocativos, orações
subordinadas e coordenadas, concordância verbal e nominal, regência verbal e
nominal, colocação dos termos da oração, colocação dos pronomes oblíquos e
átonos, uso da próclise, uso da ênclise, funções e Empregos do “que” e “se”.
Substantivo e suas flexões. Concordância Nominal e verbal. Adjetivo e sua flexão.
Pronomes pessoais e pronomes de tratamento. Verbos e seus tempos. Sinônimos
e antônimos, Pontuação e Vozes do Verbo.
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CONHECIMENTOS GERAIS Atualidades: Questões relacionadas a fatos
políticos, econômicos, sociais e culturais, nacionais e internacionais, divulgados
na mídia local e/ou nacional.  História da cidade, Lei Orgânica do Município de
Silveiras.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Direto Constitucional: Constituição: conceito, objeto e classificações.
Supremacia da Constituição. Aplicabilidade e interpretação das normas
constitucionais. Rigidez e supremacia constitucional. Poder constituinte. Poder
reformador. Poder decorrente. Revisão e reforma constitucional. Limites
expressos e implícitos ao poder de reforma. Princípios fundamentais. Direitos e
garantias fundamentais. Direitos e deveres individuais e coletivos. Direitos
políticos. Partidos políticos. Estado: origem e formação, conceito e elementos
constitutivos. Formas de Estado. Formas de governo. Sistemas de governo.
Constitucionalismo. Da organização do Estado. Organização político-
administrativa. União. Estados Federados. Municípios. Intervenção do Estado no
Município. Administração Pública. Servidores públicos. Organização dos Poderes
no Estado. Poder Legislativo. Processo Legislativo. Fiscalização contábil,
financeira e orçamentária. Tribunal de Contas da União. Poder Executivo.
Atribuições e responsabilidades do Presidente da República. Poder Judiciário.
Tribunais superiores. Supremo Tribunal Federal. Tribunais e Juízes Eleitorais.
Funções essenciais à justiça. Ministério Público e da Defensoria. Controle da
constitucionalidade: sistemas. Ação declaratória de constitucionalidade e ação
direita de inconstitucionalidade. Controle de constitucionalidade das leis
municipais. Garantias constitucionais. Remédios constitucionais: habeas corpus,
mandado de segurança individual e coletivo, ação popular, direito de petição,
mandado de injunção e habeas data. Direito de ação e direito de defesa. Tutela
jurisdicional efetiva. Relações entre os Poderes Executivo e Legislativo. Mandado
de injunção e inconstitucionalidade por omissão. Exame in abstractu da
constitucionalidade de proposições legislativas: pressupostos constitucionais,
legais e regimentais para sua tramitação. Ordem econômica e social na
Constituição. Intervenção no domínio econômico. Monopólio. Concessão de
serviço público. Segurança Pública.
Direito Administrativo: Ato administrativo: conceito, elementos, formação,
requisitos, atributos, classificação, espécies e invalidação. Anulação e revogação.
Prescrição. Controle da administração pública. Controles administrativo, legislativo
e judiciário. Domínio público. Bens públicos: classificação, administração e
utilização. Proteção e defesa de bens de valor artístico, estético, histórico, turístico
e paisagístico. Contrato administrativo: conceito, sujeitos, características,
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espécies, peculiaridades, controle, formalização, execução e inexecução.
Duração, Prorrogação, Renovação e Extinção. Licitação: princípios,
obrigatoriedade, dispensa e exigibilidade procedimentos e modalidades.
Anulação, revogação, recursos administrativos. Pregão, nova modalidade.
Parecer jurídico nos Editais de Licitação. Crimes Licitatórios. Responsabilidade do
advogado em relação aos pareceres. Serviços Públicos, conceito, características,
classificação, titularidade e princípios. Contratos de concessão de serviços
públicos. Agentes públicos. Investidura e exercício da função pública. Direitos e
deveres dos servidores públicos. Acumulação de Cargos e Funções. Estabilidade.
Disponibilidade. Direito de Greve. Direitos Sociais dos Servidores.
Responsabilidade dos Servidores Públicos. Enriquecimento ilícito e uso e abuso
de poder: sanções penais e civis. Lei Federal n.º 8.429/92. Processo
administrativo: conceito, princípios, fases e modalidades. Poderes da
administração. Poder vinculado, discricionário, hierárquico, disciplinar e
regulamentar. O poder de polícia: conceito, finalidade e condições de validade.
Princípios básicos da administração. Responsabilidade civil da administração:
evolução doutrinária e reparação do dano. Serviços públicos. Conceito,
classificação, regulamentação, formas e competência de prestação. Concessão e
autorização dos serviços públicos. Organização administrativa: noções gerais.
Administração direta e indireta, centralizada e descentralizada. Agências
reguladoras. Processo Administrativo: Normas Básicas no âmbito da
Administração Federal (Lei n.º 9.784/99)
 Direito Municipal: Organização municipal brasileira: o Município na Constituição
de 1988. Competências Municipais. Autonomia municipal. Intervenção do Estado
no Município. Município: governo, competência e responsabilidade. Dos Poderes
Constituídos do Município: O Executivo; Atribuições e Responsabilidade do
Prefeito Municipal; Do Legislativo Municipal; Composição e atribuições; Do
Controle Externo. Servidores Municipais. Lei Orgânica do Município de Lavrinhas.
Finanças municipais: tributos e outras receitas municipais. Código Tributário
Municipal (Lei Complementar Municipal n.º 01/2011). Orçamento. Bens
municipais: conceito e classificação. Administração. Uso. Aquisição e alienação.
Serviços e obras municipais: serviços públicos, obras públicas e formas e meios
de execução. Poder de polícia do Município. Código Municipal de Posturas (Lei
Ordinária n.º 2.175/16). Código Municipal de Obras (Lei Municipal Complementar
n.º 07/2018. Da Procuradoria Geral do Município.
Direito Tributário: Definição e conteúdo. Sistema constitucional tributário e
limitações constitucionais do poder de tributar. Princípios de direito tributário.
Autonomia municipal e tributação. Tributo e espécies normativas. Legalidade e
obrigação acessória. Imunidades tributárias. Espécies tributárias: impostos, taxa,
contribuição de melhoria, tarifa, contribuições parafiscais. Competência tributária.
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Exercício da competência tributária. Obrigação tributária. Obrigação principal e
acessória. Deveres instrumentais. Fato jurídico tributário. Fato gerador.  Crédito
tributário e lançamento. Lançamento tributário. Suspensão da exigibilidade do
crédito tributário. Extinção das obrigações tributárias. Isenção. Anistia Fiscal.
Remissão. Imunidade Tributária. Compensação. Transação. Decadência e
prescrição tributárias. Conversão do depósito em renda. Pagamento antecipado e
homologação do pagamento. Consignação em pagamento. Coisa julgada e coisa
julgada administrativa. Dação em pagamento. Repetição do indébito tributário.
Hipóteses de restituição. Prazos extintivos. Restituição e compensação. Exclusão
do crédito tributário. Relação jurídico-tributária. Hipótese de incidência e base de
cálculo. Alíquota. Consequente tributário: sujeito ativo e passivo. Contribuinte.
Responsabilidade tributária. Substituição tributária. Sujeição passiva e
convenções particulares. Capacidade tributária. Domicílio tributário. Infrações e
sanções tributárias. Regra sancionatória. Classificação e espécies de infrações
tributárias. Denúncia espontânea. Hipóteses de exclusão de penalidade. Sanções
tributárias. Administração tributária. Fiscalização. Dívida ativa. Pressupostos
legais. Presunção de certeza e liquidez da dívida inscrita. Certidão negativa.
IPTU, ISS, ITBI e Taxas. Limites constitucionais e legais. Imunidades e isenções.
Taxa de fiscalização de estabelecimentos. Processo judicial tributário. A execução
fiscal. Mandado de segurança, ação anulatória de débito fiscal, ação de repetição
de indébito tributário, ação de consignação em pagamento, ação declaratória de
inexistência de relação jurídico-tributária. Ação cautelar fiscal.
Direito Financeiro: Lei Federal 4.320/64 e Lei Complementar 101/00. Orçamento
público. Conceito. Tipos. Orçamento-programa. Princípios orçamentários. Leis
orçamentárias. Plano Plurianual. Lei de Diretrizes orçamentárias. Lei orçamentária
anual. Ciclo orçamentário. Processo legislativo. Vedações constitucionais.
Créditos adicionais: créditos suplementares, créditos especiais, créditos
extraordinários. Despesas públicas. Conceito. Classificação. Princípios. Estágios.
Empenho: conceito, tipos, nota de empenho. Restos a pagar. Despesas
obrigatórias de caráter continuado. Despesas com pessoal. Despesas com
seguridade social. Precatórios. Conceito. Histórico. Parcelamento do art. 33 do
ADCT. Intervenção Federal. Precatório alimentar: Súmula 655 do STF. Emenda
Constitucional n. 30. Emenda constitucional n. 37: vedação de fracionamento.
Parcelamento do art. 78 do ADCT. Emenda Constitucional n. 62. Parcelamento do
art. 97 do ADCT. Resolução 115 do CNJ. Acordos. Sequestro. Decisões do
Supremo Tribunal Federal. Precatório na lei de responsabilidade fiscal. Receita
Pública. Conceito, classificação, estágios. Renúncia de receita. Fundos especiais.
Disponibilidade de caixa. Controle financeiro interno. Controle financeiro externo.
Controle pelo Tribunal de Contas. Controle jurisdicional do orçamento. Orçamento
e reserva do possível.
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Direito Processual Civil: Da jurisdição: conceito; modalidades; poderes;
princípios e órgãos. Da ação: conceito; natureza jurídica; condições; classificação.
Competência: conceito; competência territorial, objetiva e funcional; modificação e
conflito; conexão e continência. Processo e procedimento: noções gerais. Relação
Jurídica Processual. Pressupostos Processuais. Processo e procedimento.
Espécies de processos e de procedimentos. Objeto do processo. Mérito. Questão
principal, questões preliminares e prejudiciais. Pressupostos processuais; tipos de
procedimento. Prazos processuais: disposições gerais, contagem, preclusão,
prescrição, das penalidades (pelo descumprimento). Sujeitos do processo: Partes
e Procuradores. Capacidade e Legitimação. Representação e Substituição
Processual. Litisconsórcio. Intervenção de Terceiros. Advogado. Ministério
Público. Auxiliares da Justiça. A Advocacia Pública. Prerrogativas da Fazenda
Pública em juízo. Petição inicial. Requisitos. Indeferimento da petição inicial.
Resposta do réu. Impulso processual. Prazos e preclusão. Prescrição. Inércia
processual: contumácia e revelia. Formação, suspensão e extinção do processo.
Do intercâmbio processual: da citação, da intimação e da notificação (conceito,
forma, requisitos e espécies).  Processo Cautelar. Princípios Gerais. Poder
Cautelar do Juiz. Medidas Cautelares Inominadas. Procedimentos Cautelares
Específicos. Protesto, notificação e interpelação. Arresto. Sequestro. Caução.
Busca e Apreensão. Exibição. Produção Antecipada de Provas. Justificação.
Atentado. Tutelas de Urgência nos Tribunais. Busca e Apreensão. Protestos.
Notificações. Interpelações. Processo de Execução. Princípios gerais. Espécies.
Execuções especiais. Execução contra a Fazenda Pública. Regime de
Precatórios. Requisições de Pequeno Valor. Execução de obrigação de fazer e de
não-fazer. Execução por quantia certa contra devedor solvente. Embargos do
Devedor. Embargos de Terceiros. Exceção de pré-executividade. Remição.
Suspensão e extinção do processo de execução. Procedimentos Especiais de
jurisdição contenciosa. Generalidades. Características. Espécies. Ação de
Consignação em Pagamento. Ação de Depósito. Ação de Anulação e Substituição
de Títulos ao Portador. Ação Monitória. Ação de Prestação de Contas. Ações
Possessórias. Ação de Nunciação de Obra Nova. Ação de Usucapião. Ação de
Divisão e Demarcação. Restauração de autos. Inventário e arrolamento.
Desapropriação. Das cartas: precatória, de ordem e rogatória. Capacidade
processual. Suspeição e impedimento. Das nulidades. Da competência interna:
territorial, funcional e em razão da matéria. Das modificações da competência.
Das provas: noções fundamentais e espécies. Testemunhas e peritos:
incapacidade, impedimento e suspeição. Procedimento ordinário: petição inicial,
resposta do réu, revelia, providências preliminares, julgamento conforme o estado
do processo. Dos despachos, das decisões e das sentenças: conceitos e
requisitos. Da coisa julgada: conceito; limites objetivos e subjetivos; coisa julgada



PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRAS – SP
PAÇO MUNICIPAL “PREFEITO HÉLIO DE ANDRADE FERRAZ”

Praça Padre Antonio Pereira de Azevedo, nº 52

Centro – Silveiras – SP – CEP: 12690-000

CNPJ Nº 45192564/0001-01 – E-mail: prefeitura@silveiras.sp.gov.br

TELEFONE: (12) 3106.1150 / 3106.1197

PORTAL DO VALE HISTÓRICO

6

formal e coisa julgada material. Do mandado de segurança, individual e coletivo.
Da ação civil pública e ação popular. Dos recursos: noções fundamentais,
fundamentos e pressupostos de admissibilidade, do agravo de instrumento e dos
embargos de declaração.
Direito civil: Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Pessoas.
Nascituro. Pessoa natural e Pessoa jurídica: conceito e classificação.
Associações, organizações sociais e organizações sociais de interesse público.
Fundações. Desconsideração da personalidade jurídica. Direitos da
personalidade: direitos à integridade moral, física e intelectual. Bens.
Classificação. Bens públicos e privados: regime jurídico. Fatos, atos e negócios
jurídicos: conceito, classificação. Elementos de existência. Pressupostos de
validade. Representação. Invalidade. Vícios dos negócios jurídicos: erro, dolo,
coação, estado de perigo e lesão. A eficácia do negócio jurídico. Condição, termo,
encargo.  Prescrição e decadência. Obrigações. Conceito e elementos essenciais.
Modalidades. Fontes e efeitos das obrigações. Adimplemento e extinção das
obrigações. Adimplemento. Pagamento indevido. Enriquecimento sem causa.
Mora. Extinção e inexecução.  Contratos. Conceito. Princípios liberais e
intervencionistas. Classificação dos contratos. Negociações preliminares e
responsabilidade pré-contratual. Contrato preliminar. Formação dos contratos.
Extinção dos contratos. Resolução, resilição. Exceção de contrato não cumprido.
Resolução por onerosidade excessiva. Teoria da Imprevisão. Teoria do
adimplemento substancial. Responsabilidade civil. Responsabilidade objetiva e
responsabilidade subjetiva. Culpa. Responsabilidade civil dos incapazes.
Excludentes de responsabilidade. Responsabilidade decorrente de abuso de
direito. Dano e indenização. Dano patrimonial, dano pessoal, dano moral. Dano
coletivo. Dano social. Posse. Conceito, evolução, classificação. Aquisição e perda.
Efeitos da posse. Defesa da posse. Composse. Propriedade. Conceito. A
propriedade em geral. A função social da propriedade. Propriedade imobiliária.
Limitações impostas à propriedade. A propriedade imobiliária urbana.
Modalidades de aquisição e perda. Condomínio. Propriedade em planos
horizontais. Incorporação. Parcelamento do solo urbano. Usucapião. Direitos de
vizinhança. Direitos reais sobre coisa alheia. Conceitos e princípios. Enfiteuse.
Servidões. Direito de superfície. Usufruto, uso e habitação. Promessa de compra
e venda de imóvel. Direitos reais de garantia. A propriedade móvel. Aquisição e
perda. A propriedade resolúvel. A propriedade fiduciária. Registros públicos.
Sucessões. Inventário e arrolamento. Sonegados. Herança jacente e vacante.
Sucessão legítima e testamentária. Casamento e união estável.
Direitos Difusos e Coletivos: Interesses difusos, coletivos e individuais
homogêneos.  Ação Civil Pública: conceito, objeto, legitimação, interesse de agir.
Litisconsórcio e assistência. Competência. Transação. Sentença. Recursos. Coisa
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julgada. Execução. Fundo para reparação dos bens lesados. Inquérito civil. Termo
de ajustamento de conduta. Ação popular: conceito, objeto, legitimação, interesse
de agir. Ação popular destinada à anulação de ato lesivo ao interesse público e à
tutela de interesses difusos. Competência. Sentença. Coisa julgada. Recursos.
Posição processual das pessoas de direito público. Direito urbanístico, Conceito e
princípios. Competências do Município em matéria urbanística. Planejamento
urbanístico. Uso e Ocupação do Solo Urbano. Zoneamento. Poder de polícia
urbanística. Instrumentos de controle urbanístico. Licenças urbanísticas. Estatuto
da Cidade (Lei federal n.º 10.257/2001). Estatuto da Criança e do Adolescente.
Princípios. Direitos fundamentais. Política de atendimento. Medidas de proteção.
Proteção da criança e do adolescente em juízo: individual e coletiva. Conselho
tutelar. Estatuto do Idoso. Princípios.
Direito do Trabalho e Previdenciário: Relações de trabalho. Natureza jurídica.
Caracterização. Sujeitos da relação de emprego: empregador, empregado,
autônomos, avulsos, temporários. Sucessão de empregadores. Contrato de
trabalho: definição. Diferenças entre contrato de trabalho e prestação de serviços,
empreitada, representação comercial, mandato, parceria. Espécies e efeitos.
Alteração. Término. Remuneração. Conceito. Distinção entre remuneração e
salário. Repouso. Férias. Sindicatos. Condições de registro e funcionamento.
Atividades e prerrogativas. A Fazenda Pública perante a Justiça do Trabalho.
Seguridade social. Conceitos fundamentais. Princípios. Terceirização no serviço
público.
Direito Penal e Processual Penal: Crime. Conceito e classificação.
Responsabilidade penal das pessoas jurídicas. Imputabilidade. Conduta punível.
Teorias da ação. Omissão. Crimes omissivos. Nexo causal. Fato típico. Tipo nos
crimes dolosos e culposos, nos crimes de ação e de omissão. Imputação objetiva.
Penas privativas de liberdade. Penas alternativas. Pena de multa. Determinação
da pena. Teoria das circunstâncias. Medidas de segurança. Suspensão e
livramento condicional. Efeitos da condenação e reabilitação. Condições objetivas
de punibilidade e escusas absolutórias. Extinção da punibilidade. Inquérito policial.
Ação penal. Denúncia e queixa. Competência. Prisão. Prisão provisória.
Flagrante. Preventiva. Temporária. Liberdade provisória. Procedimentos dos
crimes funcionais. Crimes em espécie: crimes contra a Administração Pública,
crimes contra a fé pública, crimes contra o patrimônio, crimes contra a honra.
Crimes contra as finanças públicas. Crimes contra a previdência social. Crimes
contra a economia popular. Crimes contra o consumidor. Crimes falimentares.
Crimes contra a ordem econômica. Crimes eleitorais. Crimes contra a ordem
tributária.Crimes de licitações.
Crimes hediondos. Crime organizado. Lavagem de dinheiro. Crimes contra o
idoso. Crimes contra a criança e o adolescente. Crimes ambientais. Crimes de
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preconceito. Crimes de responsabilidade do Prefeito Municipal. Abuso de
autoridade.
Leis Municipais de Silveiras: Lei Orgânica Municipal e Emendas; Lei 1182/2022
Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal de Silveiras; Lei 575/2003 -
Código Tributário Municipal e Lei nº 423/98 Código de Postura

Conhecimentos Gerais:
Atualidades: Questões relacionadas a fatos políticos, econômicos, sociais e
culturais, nacionais e internacionais, divulgados na mídia local e/ou nacional.
História da cidade, Lei Orgânica do Município Silveiras.
Informática básica: Conceitos e fundamentos básicos; ambientes operacionais
(utilização dos sistemas operacionais Windows), editores de texto (Word),
planilhas eletrônicas (Excel), softwares de apresentação (PowerPoint). Conceitos
de tecnologias relacionadas à internet e intranet, busca e pesquisa na web,
mecanismos de busca na Web. Navegadores de internet: Internet Explorer,
Mozilla Firefox, Google Chrome. Segurança na internet; vírus de computadores;
Spyware; Malware; Phishing e Spam. Transferência de arquivos pela internet.
Utilização e configuração de e-mail no Microsoft Outlook. Identificação e
manipulação de arquivos; backup de arquivos. Conceitos básicos de Hardware
(Placa mãe, memórias, processadores (CPU) e disco de armazenamento HDs,
CDs e DVDs).

Cargo: Analista de Tributos, Analista de Suporte, Assessor de Planejamento,
Assessor de Unidade Mista de Saúde, Assistente Administrativo, Assistente
Social, Biomédico, Contador, Controlador Interno, Engenheiro, Médico,
Médico  da Estratégia Saúde da Família Esf, Psicólogo Escolar, Procurador
Jurídico, PEBI,  PEBII Biologia, PEBII História, PEB II Educação Física,
Técnico Desportivo

Tipo de Prova Conteúdo Número de Questões

Objetiva

                   Português 10

Conhecimentos Gerais,
Atualidades, Noções de

Informática, História da Cidade e
Lei Orgânica do Município de

Silveiras

10
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Conhecimentos Específicos 10

Português
Compreensão e interpretação de textos nacionais. Figuras de linguagem.
Ortografia: conceitos básicos. Orientações ortográficas, acentuação gráfica,
dificuldades gráficas. Acentuação: conceitos básicos, acentuação tônica,
acentuação gráfica, aspectos genéricos das regras de acentuação, as regras
básicas, as regras especiais, hiatos, ditongos, formas verbais seguidas de
pronomes oblíquos, acentos diferenciais, crase. Morfologia: estrutura e formação
de palavras, conceitos básicos, processos de formação de palavras, derivação e
composição, prefixos, sufixos, composição, tipos de composição, verbos regulares
e irregulares, classes de palavras. Sintaxe: termos essenciais da oração, termos
integrantes da oração, termos acessórios da oração e vocativos, orações
subordinadas e coordenadas, concordância verbal e nominal, regência verbal e
nominal, colocação dos termos da oração, colocação dos pronomes oblíquos e
átonos, uso da próclise, uso da ênclise, funções e Empregos do “que” e “se”.
Substantivo e suas flexões. Concordância Nominal e verbal. Adjetivo e sua flexão.
Pronomes pessoais e pronomes de tratamento. Verbos e seus tempos. Sinônimos
e antônimos, Pontuação e Vozes do Verbo.

Conhecimentos Gerais:

Atualidades: Questões relacionadas a fatos políticos, econômicos, sociais e
culturais, nacionais, internacionais e locais divulgados na mídia local e/ou
nacional.  História da cidade, Lei Orgânica do Município de Silveiras.
Informática básica: Conceitos e fundamentos básicos; ambientes operacionais
(utilização dos sistemas operacionais Windows), editores de texto (Word),
planilhas eletrônicas (Excel), softwares de apresentação (PowerPoint). Conceitos
de tecnologias relacionadas à internet e intranet, busca e pesquisa na web,
mecanismos de busca na Web. Navegadores de internet: Internet Explorer,
Mozilla Firefox, Google Chrome. Segurança na internet; vírus de computadores;
Spyware; Malware; Phishing e Spam. Transferência de arquivos pela internet.
Utilização e configuração de e-mail no Microsoft Outlook. Identificação e
manipulação de arquivos; backup de arquivos. Conceitos básicos de Hardware
(Placa mãe, memórias, processadores (CPU) e disco de armazenamento HDs,
CDs e DVDs).
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Conhecimentos Específicos:

ANALISTA DE TRIBUTOS

Competência tributária. Limitações Constitucionais ao Poder de Tributar.
Imunidades. Princípios Constitucionais Tributários. Conceito e Classificação dos
Tributos. Tributos e Competência da União. Tributos de Competência de Estados.
Tributação de Competência de Municípios. Simples Nacional. Legislação
tributária. Constituição. Emendas à Constituição. Leis Complementares. Leis
Ordinárias. Leis Delegadas. Medidas Provisórias. Decretos. Resoluções.
Empréstimos Públicos: classificação, fases, condições, garantias, amortização e
conversão. Dívida pública: conceito, disciplina constitucional, classificação e
extinção. Constituição de melhoria. IPTU – Imposto sobre Propriedade Predial e
Territorial Urbana. Hipótese de incidência tributária. Critério material. Critério
espacial. Critério temporal. Relação jurídica tributária. Critério pessoal. Critério
quantitativo. Progressividade. Critério da localização do imóvel. ITBI – Imposto
sobre Transmissão “intervivos”, a qualquer título, por ato oneroso, de Bens
Imóveis, por natureza ou acessão física. Hipótese de incidência tributária. Critério
material. Critério espacial. Critério temporal. Relação jurídica tributária. ISSQN –
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza. Hipótese de incidência tributária.
Critério material. Critério espacial. Critério temporal. Relação jurídica tributária.
Listas de Serviços. Imunidades e Isenções. Formas de Tributação: Simples
Nacional. TAXAS – Regime Jurídico. Distinção entre taxa em razão de exercício
do poder de política e de serviços públicos. Características: especificidade e
divisibilidade. Limites objetivos para cobrança de Taxas. Hipóteses de Incidência
Tributária. Prescindibilidade de comprovação do efetivo exercício do poder de
polícia. Imunidades e isenções. Distinção entre Taxas, Tarifas e Preço Público.
Noções do direito penal: dos crimes contra a administração pública - arts. 312 a
327 do Código Penal. Código Tributário Municipal. As Infrações e as Sanções
Tributárias. Lei de responsabilidade fiscal e suas atualizações. Lei Orgânica do
município de Silveiras, Código Municipal de Obras do Município de Silveiras,
Atividades inerentes ao cargo conforme anexo I.

ANALISTA DE SUPORTE

Sistemas operacionais: características dos sistemas operacionais modernos,
configuração e administração de sistemas Linux e Windows Server; Redes de
computadores: topologias, meios físicos, modelo ISO/OSI, redes locais e de longa
distância, protocolos da família TCP/IP; Serviços Internet e seus protocolos
incluindo respectivas implementações nas plataformas Linux e Windows;
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Segurança de sistemas: políticas de segurança, certificação digital, criptografia,
firewall, IDS, IPS, 35 malwares, auditoria de sistemas; Administração e gerência
de redes de computadores e seus equipamentos: configuração, falhas,
desempenho, segurança, plataformas de gerência baseadas em software livre.
Gerência e administração de projetos (PMI/PMBook). Lógica de programação:
algoritmos, fluxogramas, depuração; Conceitos de Programação Orientada a
Objetos; Classes, Atributos e Métodos; Herança e Polimorfismo; Fundamentos do
Desenvolvimento de Software para a Web; Tecnologias do lado cliente (HTML,
XHTML, XML, JavaScript, CSS); Tecnologias do lado servidor (ASP, JSP, JSF,
PHP); Novas Tecnologias de Desenvolvimento para a Web (Web Services, AJAX,
Cloud Computing, .NET, C#); Bancos de Dados Relacionais; Modelagem
Conceitual e Projeto de Banco de Dados; Estruturas de Arquivos e Indexação;
Processamento e Otimização de Consultas; Transações e Controle de
Concorrência; Recuperação após Falhas; Segurança de Banco de Dados.
Atividades inerentes ao cargo conforme anexo I.

ASSESSOR DE PLANEJAMENTO

 Planejamento governamental no Brasil: história, evolução e atualização de
conceitos .A influência dos planos e programas recentes no conceito de
planejamento. A tensão entre modelos de planejamento rígidos e flexíveis.
Noções sobre políticas de infraestrutura no Brasil: transportes, telecomunicações,
energia; recursos hídricos e meio ambiente. Noções sobre políticas de
desenvolvimento econômico no Brasil: indústria, agropecuária; serviços; turismo;
pesca e aquicultura; mineração; ciência, tecnologia e inovação. Noções sobre
políticas sociais no Brasil: educação, cultura, saúde, trabalho e renda, assistência
social, saneamento e habitação, segurança pública e direitos humanos. Dilemas
atuais da agenda nacional: reforma previdenciária; reforma tributária; reforma
fiscal; reforma política; reforma administrativa. Planejamento Estratégico em
organizações públicas: técnicas de abordagem, análise, diagnóstico, planos de
ação, mapas estratégicos, indicadores, monitoramento, avaliação. Ferramentas
de gestão.  Planejamento na Constituição Federal. Plano Plurianual:
Caracterização, finalidade, estrutura básica, prazos, mudanças. A experiência
brasileira de planejamento econômico, setorial e territorial. Planejamento
governamental no Brasil. Processo de formulação e desenvolvimento de políticas
públicas: construção de agendas, formulação, implementação e avaliação de
políticas públicas. Planejamento e avaliação nas políticas públicas: conceitos
básicos de planejamento, aspectos administrativos, técnicos, econômicos e
financeiros; formulação de programas e projetos; financiamento de programas e
projetos; avaliação de programas e projetos; construção de interpretação de
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indicadores; análise custo-benefício e análise custo-efetividade.  Instrumentos de
planejamento: PPA, LDO E LOA.  15. GIGOV e SINCONF. Audiências públicas.
Parcerias com a iniciativa privada. Lei Orgânica Municipal e Emendas; Lei
1182/2022 - Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal de Silveiras; Lei
575/2003 - Código Tributário Municipal e Lei nº 423/98 Código de Postura.

ASSESSOR DE UNIDADE MISTA DE SAÚDE

História das Políticas de Saúde no Brasil; Legislação estruturante, princípios e
diretrizes do SUS; Pacto pela Saúde; Financiamento do SUS; Humanização e
Acolhimento - Política Nacional de Humanização; Métodos Epidemiológicos;
Indicadores de saúde; Sistemas de informação em saúde; Vigilância à Saúde;
Modelos de atenção e cuidados em saúde; Promoção de Saúde; Educação em
Saúde; Planejamento e Gestão em saúde. Noções de Direito Administrativo:
Conceito de Administração Pública. Diferenças entre Governo e Administração.
Supremacia do Interesse Público. Princípios Básicos da Administração Pública:
Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Aplicação dos
princípios constitucionais e dos demais princípios norteadores da Administração
Pública. Atos Administrativos: conceito, requisitos, atributos, discricionariedade e
vinculação; classificação; espécies, motivação, anulação, revogação e extinção.
Agentes públicos. Processo administrativo: conceito, requisitos, objetivos, fases,
espécies, princípios do processo administrativo. Funções da contabilidade pública.
NBC t 16.1 Secretaria do tesouro nacional – STN - MCASP 9 º edição para 2021:
Planejamento e orçamento público: conceito; os instrumentos básicos de
planejamento. Procedimentos contábeis orçamentários: Princípios orçamentários.
Receita orçamentária – conceito; classificação; registro; relacionamento do regime
orçamentário com o regime contábil; etapas da receita orçamentária;
procedimentos contábeis com referência à receita orçamentária. Despesa
orçamentária – conceito; classificação; créditos orçamentários iniciais e
adicionais; etapas da despesa orçamentária; restos a pagar; regime de
adiantamento. Fonte/destinação de recursos – conceito; mecanismo de utilização
da Fonte/destinação de recursos. Procedimentos contábeis patrimoniais:
Elementos das demonstrações contábeis; ativo; passivo; patrimônio líquido;
variações patrimoniais aumentativas e diminutivas; resultado patrimonial.
Mensuração de ativos e passivos; estoques; dívida ativa; provisões; passivos
contingentes; ativos contingentes; precatórios. Consórcios públicos. Legislação -
lei nº 101/2000 – lei de responsabilidade fiscal; lei nº 4.320/64 (normas gerais de
direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços);
constituição federal. Licitações - lei nº 8.666/93 e lei nº 14.133, de 1º de abril de
2021 pregão presencial e pregão eletrônico. Auditoria. Controle governamental.
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Controles externos. Controles internos. Auditoria interna. Auditoria no Sistema de
Controle Interno. AUDESP - Conhecimento do sistema AUDESP do TCESP;
Fazes: (Fase I e II – Contabilidade; Fase IV – Licitações e Contratos. Prestações
de Contas AUDESP e TCESP. Lei nº 8.080 de 19/09/90, Lei nº8.142 de 28/12/90;
Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde - NOB-SUS de 1996;
Norma Operacional da Assistência à Saúde/SUS - NOAS-SUS de 2002; Políticas
Públicas do SUS: Lei 8.080/90. Política Nacional de Humanização. Pactos pela
Vida em Defesa do SUS e de Gestão. Política Nacional de Atenção Básica. Lei nº
8.142, de 28/12/90. Sistema de Planejamento do SUS. Política Nacional de
Promoção de Saúde. Portaria Nº648/GM de 28 de março de 2006 - Estratégia do
Programa Saúde da Família; Portaria Nº 154 de 24 de Janeiro de 2008 - Criação
do NASF Atividades inerentes ao cargo conforme anexo I.

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

NOÇÕES DE CONTABILIDADE: Contabilidade: princípios e convenções.
Escrituração: contábil e conciliação de contas, conceitos básicos de ativo,
passivo, receita, despesa, investimento. Sistema de Análise de Apuração de
Custos. Conceitos básicos de custo. Contabilidade Geral. Estrutura conceitual
básica da contabilidade. Princípios fundamentais da contabilidade. NOÇÕES DE
DIREITO DO TRABALHO: Direito Trabalhista: Decreto-Lei n.º 5.452/1943 (CLT).
Título II – Das Normas Gerais de Tutela do Trabalho: Capítulo II – Da Duração do
Trabalho. Capítulo IV – Das Férias Anuais. Capítulo V – Da Segurança e da
Medicina do Trabalho. Título IV – Do Contrato Individual de Trabalho. Título VI –
Convenções Coletivas de Trabalho. NOÇÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO:
Servidores públicos: Conceito, classificação e regime jurídico. Remuneração dos
servidores públicos. Acessibilidade aos cargos públicos. Concurso público.
Processo seletivo público. Contratação temporária. Terceirização. Cargos
públicos. Estágio probatório. Estabilidade. Provimento. Remoção. Cessão de
servidores. Enquadramento. Redistribuição. Deveres e proibições dos servidos
públicos. Regime disciplinar dos servidores públicos. Sanções disciplinares.
Processo administrativo disciplinar: apuração preliminar, sindicância, processo
sumário, procedimento sumário, inquérito administrativo, inquérito administrativo
especial, exoneração de servidor em estágio probatório. Responsabilidade civil
dos servidores públicos. Atos administrativos. Ato administrativo e fato
administrativo. Conceito, classificação, espécies de ato administrativo. Existência,
validade e eficácia do ato administrativo. Elementos e pressupostos. Atributos.
Extinção e modificação do ato administrativo. Revogação. Retificação e
invalidação. Convalidação. Efeitos dos vícios. Processo administrativo: conceito,
requisitos, objetivos, fases, espécies, princípios do processo administrativo.
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Licitações públicas. Lei Federal nº 8.666/93. Dever de licitar, Princípios da
licitação. Modalidades licitatórias. Pregão, Lei Federal 10.520/02. Processo
licitatório. Registros cadastrais. Registro de preços. Contratos administrativos.
Conceito, natureza jurídica. Peculiaridade e características dos contratos
administrativos. Prazo e prorrogação do contrato. Formalidades, instrumento
contratual. Eficácia. Extinção. Serviços públicos. Conceito, pressupostos
constitucionais, regime jurídico, princípios do serviço público, usuário, titularidade.
Serviços de interesse local. NOÇÕES DE DIREITO TRIBUTÁRIO: Competência
Tributária: Impostos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios.
Empréstimos Compulsórios. Contribuições sociais e outras contribuições.
Repartição das Receitas Tributárias. Código Tributário Nacional: conceito e
natureza jurídica do tributo. Impostos, taxas, contribuições de melhoria. . Lei
Orgânica Municipal e Emendas; Lei 1182/2022 - Estrutura Administrativa da
Prefeitura Municipal de Silveiras; Lei 575/2003 - Código Tributário Municipal e Lei
nº 423/98 Código de Postura

ASSISTENTE SOCIAL

Lei Federal nº 8.742/1993 - Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS). Política
Nacional de Assistência Social (PNAS/2004). Norma Operacional Básica
(NOB/SUAS). Norma Operacional de Recursos Humanos (NOB/RH). Guia do
CRAS – Centro de Referência de Assistência Social. Guia do CREAS – Centro de
Referência Especializado de Assistência Social. Seguridade Social no Brasil. A
questão social no Brasil. Pobreza, desigualdade, exclusão e vulnerabilidade
social. Lei Federal nº 10.741/2003 - Estatuto do Idoso. Lei Federal nº 8.842/1994
e Decreto Federal nº 1.948/1996 - Política Nacional do Idoso. Lei Federal nº
8.069/1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente. Plano Nacional de Promoção,
Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar
e Comunitária. Lei de Criação do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e
Adolescente. Lei Maria da Penha – Lei nº 11.340/2006. Constituição da República
Federativa do Brasil (Artigos 1º a 17 e 193 a 232). História, Fundamentos Teóricos
e Éticos do Serviço Social. Metodologia do Serviço Social. Estratégias de ação em
serviço social e os instrumentos de intervenção do profissional. Serviço Social e
Interdisciplinaridade. Serviço Social na Contemporaneidade. Serviço Social e
Família. Projeto ético político do Serviço Social. A prática do Serviço Social. A
intervenção do assistente social junto às famílias, criança e adolescente, idosos,
pessoas com deficiência, população em situação de rua (adulto, criança e
adolescente), trabalho infantil, prostituição infanto-juvenil, violência e abuso sexual
contra criança e adolescente, gênero, raça, etnia e diversidade, profissionais do
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sexo, dependentes químicos, doenças sexualmente transmissíveis e AIDS. Ética
em Serviço Social. Lei que regulamenta a profissão de Assistente Social – Lei nº
8.662/93. Código de Ética Profissional. Supervisão em Serviço Social. Lei Federal
nº 8.080/1990 - Lei Orgânica da Saúde. Sistema Único de Saúde (SUS) – Lei nº
8.142/90. Conhecimentos acerca da história da saúde pública no Brasil. Lei
Federal nº 10.216/2001 - Política Nacional de Saúde Mental. Reforma Psiquiátrica
e Saúde Mental no Brasil. Humanização em Saúde. Lei Federal nº 7.853/1989 e
Decreto Federal nº 3.298/1999 - Política Nacional para Integração da Pessoa
Portadora de Deficiência. Serviço Social e a Política Pública de Educação. Gestão
de benefícios e programas de transferência de renda. Gestão social das Políticas
Públicas: elaboração, implementação, monitoramento e avaliação de programas e
projetos sociais. Políticas Sociais públicas, cidadania e direitos sociais no Brasil.
Participação e controle social. Direitos Humanos. Trabalho com grupos, em redes
e com famílias. Movimentos sociais.

BIOMÉDICO

Coleta de material, anticoagulantes, cuidados da conservação e variáveis pré-
analíticos sobre a qualidade dos exames. Gerenciamento de controle de
qualidade em Laboratório. Princípios básicos de centrifugação, da
espectrofotometria, da microscopia óptica, do potenciômetro. Qualidade da água
no laboratório. Conhecimento dos fatores de conversão, sistemas de medidas,
diluições e preparo de soluções. Noções sobre acreditação em laboratório clínico.
Automação em laboratório, princípios, critérios de escolha do aparelho e
reagentes. Avaliações da função renal, equilíbrio ácido-básico e gases
sanguíneos, eletrólitos, metabólicos e íons inorgânicos, lipídeos,
deslipoproteinemias e proteínas. Avaliações da função hepática, endócrina,
distúrbios do trato gastrointestinal e pancreático exógeno. Exames básicos de
líquidos corpóreos. Hematologia e Hemostasia. Exames hematológicos de rotina.
Avaliação de coagulação e fibrinólise. Avaliação do sistema imune celular e
tumoral, das imunodeficiências. Provas sorológicas e exames laboratoriais nas
doenças sexualmente transmissíveis. Principais marcadores séricos em doenças
tumorais. Padronização da rotina básica das culturas em bacteriologia e em
micologia. Exames de parasitologia. Urinálise e espermograma. Conceitos: SUS,
Vigilância Sanitária Epidemiológica. Legislação de SUS, Ética profissional.

CONTADOR

Funções da contabilidade pública. NBC t 16.1Secretaria do tesouro nacional –
STN MCASP 8ª edição para 2019:Planejamento e orçamento público: conceito; os
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instrumentos básicos de planejamento, Procedimentos: Princípios orçamentários.
Receita orçamentária – conceito; classificação; registro; relacionamento do regime
orçamentário com o regime contábil; etapas da receita orçamentária; procedimentos
contábeis com referência à receita orçamentária., Despesa orçamentária – conceito;
classificação; créditos orçamentários iniciais e adicionais; etapas da despesa
orçamentária; restos a pagar; regime de adiantamento, Fonte/destinação de
recursos conceito; mecanismo de utilização da Fonte/destinação de recursos,
patrimoniais: Elementos das demonstrações contábeis; ativo; passivo; patrimônio
líquido; variações patrimoniais aumentativas e diminutivas; resultado patrimonial.
Mensuração de ativos e passivos; estoques; dívida ativa; provisões; passivos
contingentes; ativos contingentes; precatórios. Consórcios públicos. Legislação - lei
nº 101/2000 – lei de responsabilidade fiscal; lei nº 4.320/64 (normas gerais de
direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços);
constituição federal-Licitações - lei nº 8.666/93 (e suas alterações); pregão
presencial e pregão eletrônico. Auditoria. Controle governamental. Controles
externos. Controles internos. Auditoria interna. Auditoria no Sistema de Controle
Interno. AUDESP - Conhecimento do sistema AUDESP do TCESP; Fazes: (Fase I
e II –Contabilidade; Fase IV – Licitações e Contratos.) Prestações de Contas
AUDESP e TCESP.INFORMÁTICA - Noções sobre Sistemas Operacionais
(Windows); Conhecimentos de Teclado; Conhecimentos sobre: Word, Excel e
Power Point; Internet; Uso do correio eletrônico (Outlook). 

CONTROLADOR INTERNO

Noções básicas de informática. Atos Administrativos. Processo Administrativo. Lei
Orgânica Municipal. Constituição Federal. Noções básicas de contabilidade
pública .Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000); Plano
de Contas: conceito, estrutura e critérios de classificação das contas, sistemas de
contas; Princípios Orçamentários, Técnicas de Elaboração Orçamentária; Plano
Plurianual; Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO); Lei Orçamentária Anual (LOA);
Receita e Despesa Pública: conceitos, classificação, estágios e legislação;
Demonstrações Contábeis: balanço orçamentário, balanço patrimonial,
demonstração das variações patrimoniais; Poderes e Deveres da Administração
Pública; Ato Administrativo; Contratos Administrativos; Licitação: conceito,
finalidades, modalidades, dispensa e inexigibilidade; Lei 8.666/93 e alterações
posteriores, Lei nº 14.133/2021 – Lei de Licitações e Contratos Administrativos;
Pregão Presencial e Eletrônico; Serviços Públicos; Concessão e Permissão de
Serviços Públicos; Administração Direta e Indireta; Responsabilidade Civil do
Estado; Patrimônio Público; Bens Públicos; Tributos; Aziendas Públicas. Lei
Orgânica Municipal e Emendas; Lei 1182/2022 Estrutura Administrativa da
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Prefeitura Municipal de Silveiras; Lei 575/2003 - Código Tributário Municipal e Lei
nº 423/98 Código de Postura Atividades inerentes ao cargo conforme anexo I

ENGENHEIRO

Conhecimento do Software “autocad”.Cálculo Estrutural, que trata, basicamente,
da determinação de esforços solicitantes sobre elementos da construção civil
(prédios, pontes, obras industriais, torres, etc.) e de seu dimensionamento, a fim
de garantir segurança, economia e estética ;Materiais de Construção, que trata,
basicamente, do estudo das características dos materiais utilizados na construção
civil; Hidráulica, que envolve planejamento, projeto e construção das obras de
aproveitamento hídrico, abrangendo tanto os sistemas urbanos (esgotos,
drenagem, abastecimento d'água), industriais e prediais, quanto a irrigação, o
controle de enchentes e os aproveitamentos hidro energéticos; Geotécnica, que
estuda o comportamento do solo nas obras de construção civil, envolvendo
projeto e execução de fundações de prédios, barragens, taludes, aterros,
compactação de solos, drenagem, estruturas de contenção e determinação das
características dos solos; Saneamento, que trata das técnicas de preservação da
qualidade do meio ambiente, de processos e projetos de estações de tratamento
de água e esgoto e de controle de poluição; Transporte, que envolve projeto e
construção de estradas de municipais, pavimentação e terminais rodoviários,
conhecimento de topografia geral. Construção de Edifícios, que trata do estudo
das técnicas construtivas de edifícios, desde a fundação até o acabamento.
Noções de: instalações de lógica e telecomunicações; acessibilidade para
portadores de necessidades especiais; legislação em segurança do trabalho;
avaliação de imóveis. Código de obras do município de Silveiras. Atividades
inerentes ao cargo conforme anexo

MÉDICO

Epidemiologia Clínica e Fisiopatologia. Organização de serviços de Saúde.
Manifestações clínicas e diagnósticas. Tratamento e prevenção de doenças
crônicas não transmissíveis: reumática, hematológica, pâncreas, sistema
hepatoliar, gastrintestinal, renais e do trato urinário, cardiovasculares,
respiratórias, infectocontagiosas, nutricionais e metabólicas do sistema endócrino,
imunológicas, neurológicas, dermatológicas, psiquiátricas, ginecológicas,
ortopédicas, pediátricas. Doenças dermatológicas: Micoses superficiais mais
comuns e onicomicoses. Infecções 24 bacterianas e Erisipela. Escabiose.
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Pediculose. Eczema. Dermatite de contato. Urticária. Doenças cardiovasculares:
Doença reumática. Insuficiência arterial periférica. Tromboses venosas.
Epidemiologia, fisiopatologia, diagnóstico, clínica, tratamento e prevenção das
doenças cardiovasculares: Hipertensão arterial sistêmica, Insuficiência
coronariana, Insuficiência cardíaca congestiva. Doenças Respiratórias: Bronquite
aguda e crônica. Asma. Doença pulmonar obstrutiva crônica. Pneumonia.
Tuberculose. Neoplasias. Insuficiência Respiratória Aguda. Tromboembolismo
Pulmonar. Doenças otorrinolaringológicas: Rinite. Sinusite. Otite. Amigdalite.
Doenças gastrointestinais: Gastrite. Úlcera péptica. Colecistopatias. Diarreia
aguda e crônica. Hepatites. Parasitoses intestinais. Tumores de cólon. Doenças
renais: Insuficiência renal aguda e crônica. Glomerulonefrites, Nefro litíase.
Infecções urinárias. Doenças metabólicas e endocrinológicas: Desnutrição.
Diabetes mellitus. Doenças da Tireoide. Obesidade. Doenças hematológicas:
Anemias hipocrômicas, macrocíticas e hemolíticas. Leucopenia. Púrpuras.
Distúrbios de coagulação. Leucemias e linfomas. Doenças reumáticas:
Osteoartrose. Doença reumatoide juvenil. Gota. Lúpus eritematoso sistêmico.
Artrite infecciosa. Doenças neurológicas: Cefaleias. Epilepsia. Acidente vascular
cerebral. Meningites. Neuropatias periféricas. Doenças psiquiátricas: Alcoolismo.
Pânico. Depressão. Surtos Psicóticos. Doenças infecciosas e transmissíveis:
Hanseníase. Doenças sexualmente transmissíveis. AIDS. Leishmaniose.
Leptospirose. Doença meningocócica. Viroses. Dengue, Tuberculose e
Hanseníase; Interpretação de exames complementares de apoio diagnóstico na
atividade clínica diária. Orientação dos distúrbios psicológicos mais comuns na
prática ambulatorial.. Ética Profissional. Atividades inerentes ao cargo conforme
anexo I.

MÉDICO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA ESF

Sistema Único de Saúde: Aspectos históricos. Fundamentação Jurídica e
organizacional do SUS: Princípios e Diretrizes do SUS, Leis Orgânicas da Saúde:
Lei Federal nº 8.080/1990, Lei Federal nº 8142/1990. Epidemiologia Clinica e
Fisiopatologia. Organização de serviços de Saúde. Manifestações clínicas e
diagnósticas. Tratamento e prevenção de doenças crônicas não transmissíveis:
reumática, hematológica, pâncreas, sistema hepatoliar, gastrintestinal, renais e do
trato urinário, cardiovasculares, respiratórias, infectocontagiosas, nutricionais e
metabólicas do sistema endócrino, imunológicas, neurológicas, dermatológicas,
psiquiátricas, ginecológicas, ortopédicas, pediátricas. Doenças dermatológicas:
Micoses superficiais mais comuns e onicomicoses. Infecções 24 bacterianas e
Erisipela. Escabiose. Pediculose. Eczema. Dermatite de contato. Urticária.
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Doenças cardiovasculares: Doença reumática. Insuficiência arterial periférica.
Tromboses venosas. Epidemiologia, fisiopatologia, diagnóstico, clínica, tratamento
e prevenção das doenças cardiovasculares: Hipertensão arterial sistêmica,
Insuficiência coronariana, Insuficiência cardíaca congestiva. Doenças
Respiratórias: Bronquite aguda e crônica. Asma. Doença pulmonar obstrutiva
crônica. Pneumonia. Tuberculose. Neoplasias. Insuficiência Respiratória Aguda.
Tromboembolismo Pulmonar. Doenças otorrinolaringológicas: Rinite. Sinusite.
Otite. Amigdalite. Doenças gastrointestinais: Gastrite. Úlcera péptica.
Colecistopatias. Diarreia aguda e crônica. Hepatites. Parasitoses intestinais
Tumores de cólon. Doenças renais: Insuficiência renal aguda e crônica.
Glomerulonefrites, Nefro litíase. Infecções urinárias. Doenças metabólicas e
endocrinológicas: Desnutrição. Diabetes mellitus. Doenças da Tireoide.
Obesidade. Doenças hematológicas: Anemias hipocrômicas, macrocíticas e
hemolíticas. Leucopenia. Púrpuras. Distúrbios de coagulação. Leucemias e
linfomas. Doenças reumáticas: Osteoartrose. Doença reumatoide juvenil. Gota.
Lúpus eritematoso sistêmico. Artrite infecciosa. Doenças neurológicas: Cefaleias.
Epilepsia. Acidente vascular cerebral. Meningites. Neuropatias periféricas.
Doenças psiquiátricas: Alcoolismo. Pânico. Depressão. Surtos Psicóticos.
Doenças infecciosas e transmissíveis: Hanseníase. Doenças sexualmente
transmissíveis. AIDS. Leishmaniose. Leptospirose. Doença meningocócica.
Viroses. Dengue, Tuberculose e Hanseníase; Interpretação de exames
complementares de apoio diagnóstico na atividade clínica diária. Orientação dos
distúrbios psicológicos mais comuns na prática ambulatorial. Desenvolvimento de
ações de caráter multiprofissional ou interdisciplinar. A dimensão subjetiva do
adoecer para pacientes, familiares e cuidadores e a dimensão objetiva do
adoecer: implicações nas intervenções de saúde. A história clínica e o exame
clínico no cuidado à saúde de adultos e idosos. A humanização do cuidado em
saúde: relação profissionais de saúde versus pacientes e acompanhantes. A
racionalidade na solicitação de exames complementares e no uso de
medicamentos no cuidado à saúde de adultos e idosos. Ética Profissional.
Atividades inerentes ao cargo conforme anexo I.

PSICÓLOGO ESCOLAR

Psicologia Geral: Psicoterapia individual. Psicoterapia de grupo. Ludoterapia,
Psicologia experimental. Psicologia do Desenvolvimento. Escala de Gesell.
Teorias da Personalidade e Teoria Psicoterápica: Abordagem centrada no cliente.
Abordagem corporal. Abordagem psicanalítica. Abordagem cognitivo
comportamental. Abordagem existencialista. Abordagem analítica. Abordagem
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gestáltica, Abordagem psicodramática. Abordagem psicossomática.
Psicodiagnóstico: Entrevistas. Bateria psicométrica: testes projetivos,
psicomotores e nível intelectual. Observação lúdica. Conduta e encaminhamento.
Equipe multiprofissional. Pesquisa. Assistência domiciliar. Atendimento familiar.
Psicopatologia: Noções de psicopatologia geral. Noções de nosologia psiquiátrica:
transtornos psiquiátricos e suas manifestações sintomáticas. Modalidades de
tratamentos biológicos e psicológicos atuais: indicações, limitações,
antagonismos, sinergismos. ; Diagnostico alunos infra e supra dotados, tendo em
vista a adequação de currículos e programas às suas necessidades individuais.
Diagnostico e acompanhamento junto a uma equipe multidisciplinar, alunos
portadores de deficiências físicas e/ou mentais; Reúne-se com pais e os demais
especialistas em educação, tendo em vista o diagnóstico e a terapêutica de
problemas de desajustamento familiar e social dos alunos; elaboração e avaliação
dos programas de recuperação da escola Alcoolismo e drogas. A psicologia nas
diversas modalidades de atendimento: oficina abrigada, centros de convivência,
programas comunitários: métodos, objetivos, indicações e limitações. .
Resoluções CFP nº 001/09, 018/02, 007/03 e 010/05. Resolução CFP nº 001/1999
– Estabelece normas de atuação para os Psicólogos em relação à questão da
orientação sexual; Resolução CFP nº 018/2002 – Estabelece normas de atuação
para os Psicólogos em relação a preconceito e discriminação racial. Resolução
CFP N.º 007/2003 Manual de Elaboração de Documentos Decorrentes de
Avaliações Psicológicas. Resolução CFP Nº 010/2010 -Institui a regulamentação
da Escuta Psicológica de Crianças 2001 Lei Federal nº 7.853/1989 e Decreto
Federal nº 3.298/1999 Política Nacional para Integração da Pessoa Portadora de
Deficiência. Trabalho com grupos, em redes e com famílias. Movimentos sociais.
Serviço Social na Educação, projeto de Lei nº 3688/2000-  A Lei nº 13.935, de 11
de dezembro de 2019, Lei Brasileira de Inclusão. Atividades inerentes ao cargo
conforme anexo I

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I – PEB I

Constituição Federal. Lei Federal n. 9.394 de 20/12/1996 – Lei Federal n. 8.069
de 13/07/1990BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular.

Brasília, 2018. Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA; Fundamentos
Teóricos da Educação:  Perspectiva Histórica da Educação, Aspectos filosóficos e
sociológicos da Educação, Aspectos psicológicos do desenvolvimento humano e
Teorias da aprendizagem, Interdisciplinaridade, Instrumentos Pedagógicos do
Ensino e da Aprendizagem, Projeto Político Pedagógico Referências Curriculares
Nacionais para Desenvolvimento e aprendizagem. Desenvolvimento da criança na
primeira infância. A construção do pensamento e da linguagem. Competências e
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habilidades da criança de zero a seis anos. Conceitos básicos da Educação
Infantil. Aprender e ensinar na educação infantil. Planejamento, execução de
atividade e avaliação na educação infantil. Organização do tempo e do espaço
das atividades. Interdisciplinaridade. Inclusão escolar. Referencial Curricular
Nacional para a Educação Infantil – RCNEI (Volumes I, II e III). Relação educação
escola e sociedade. Sociedade e cultura brasileira. Concepções político-filosóficas
de educação. O papel político, ético e social do professor. Psicologia da educação
desenvolvimento e aprendizagem: concepções e teorias A relação professor,
aluno e escola. Cotidiano escolar: Desenvolvimento e aprendizagem. O processo
de ensino-aprendizagem. Instrumentos metodológicos da aprendizagem.
Planejamento (o papel dos objetivos educacionais e os conteúdos de
aprendizagem). Indisciplina e disciplina Escolar, Planejamento. Avaliação: função,
objetivos e modalidades. História dos movimentos pedagógicos no Brasil, Piaget,
Vygotsky, Paulo Freire, Skinner, Freinet, Rogers

PEBII BIOLOGIA

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Plano Nacional de
Educação (PNE). Estatuto da Criança e do Adolescente. BRASIL. Ministério da
Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília, 2018. Fundamentos
Teóricos da Educação: Perspectiva Histórica da Educação Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional (LDB). Ecossistemas; Clima; Impactos ambientais;
Práticas sustentáveis; Máquinas, calor e novas tecnologias; O corpo humano:
Sistemas digestivo, respiratório, circulatório; Doenças: agentes causadores,
doenças transmissíveis. Vida e evolução; Matéria e energia; Genética; Luz e
cores; Ondulatória; Radiações eletromagnéticas; Terra e Universo; Reprodução;
Eletricidade e fontes de energia; Matéria, substância e misturas; O planeta Terra:
estrutura, litosfera, hidrosfera, movimento da crosta, atmosfera. Células;
Organização dos seres vivos:

PEBII HISTÓRIA

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Plano Nacional de
Educação (PNE). Estatuto da Criança e do Adolescente. BRASIL. Ministério da
Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília, 2018 Fundamentos
Teóricos da Educação: Perspectiva Histórica da Educação, Fundamentos teóricos
do pensamento histórico – História Positivista, Marxista, Nova História e as
correntes atuais do pensamento historiográfico. Trabalho e Sociedade –
Organização temporal e espacial das relações sociais de produção, destacando o
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trabalho na Modernidade. O trabalho no capitalismo, terceirização, o trabalho
informal, diferentes tipos de exploração, alienação e os movimentos de
resistência. Cultura – Representações culturais mudanças culturais relacionadas
aos meios de comunicação e aos movimentos sociais. Conceito de mestiçagem
cultural. Ideias e Práticas Revolucionárias – Tecnológicas: industrial e dos meios
de comunicação. Sociais: movimentos feministas e de jovens; ascensão do
proletariado; as lutas étnicas. Políticas e ideológicas: grupos e correntes de
contestação. Poder e Violência – Regimes autoritários do mundo contemporâneo
e poder dos grupos organizados. Movimentos de resistências e reivindicatórios.
Globalização – Meios de comunicação e transporte. A invenção da imprensa e
divulgação de ideias. Novas formas de integração e desintegração econômica e
distribuição de poder. A modernização do Brasil. Nação e Nacionalidade – O
princípio das nacionalidades e a formação do Estado Nacional Brasileiro. Culturas
e identidades. Disputas étnicas no Brasil, África e Europa. Cidadania – O Estado e
a participação política do cidadão. Cidadania e liberdade: escravidão na
Antiguidade e nos tempos modernos, servidão, movimentos em prol da igualdade
étnica. Cidadania e manifestações culturais. Movimentos de preservação da
memória nacional e dos grupos sociais. A construção de noções de temporalidade
na história ensinada

PEB II EDUCAÇÃO FÍSICA

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Plano Nacional de
Educação (PNE). Estatuto da Criança e do Adolescente. BRASIL. Ministério da
Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília, 2018 Fundamentos
Teóricos da Educação: Perspectiva Histórica da Educação, Origem e evolução da
Educação Física; Educação do corpo e do movimento humano; Hábitos de vida
saudável, Corporeidade/Movimento: Aptidão motora; tempo/espaço; Jogos,
Dança; Esporte; Fisiologia do exercício. Anatomia Básica. Primeiros Socorros.

TÉCNICO DESPORTIVO

Conceitos teóricos da Educação Física: sociais e históricos. Métodos de ensino da
Educação Física. Atividades físicas na escola. Concepções e metodologia de
ensino. Aprendizado e aperfeiçoamento da atividade motora: fases de
desenvolvimento e aprendizagem, interrelação do movimento humano com o
crescimento mental. Avaliação em educação física. Treinamento desportivo.
Fundamentos científicos, qualidades físicas e periodização do treinamento.
Fisiologia do treinamento. Saúde e atividade física. Conhecimentos de Fisiologia:
frequência cardíaca, queima de calorias, perda de água e sais minerais alterações
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que ocorrem durante as atividades físicas, e aquelas que ocorrem em longo prazo
– condição cardiorrespiratória, massa muscular, força e da flexibilidade e
diminuição de tecido adiposo, Higiene corporal e prevenção de doenças: a
importância da higiene corporal e do ambiente para a prevenção de doenças,
Prevenção de acidentes: cuidados necessários para a prevenção de acidentes.
Socorros de Urgência em incidentes comuns em ambientes onde se realizam
atividades físicas. Sobre os desportos: início e evolução histórica, metodologia
pedagógica, táticas do processo de ensino. A Educação física observada em uma
ótica cultural e histórica. Jogos como produção cultural. Educação física e
qualidade de vida. Dança: técnicas e movimentos de práticas coreográficas.
Aptidão física e exercícios. As atividades desportivas: histórico e suas regras
(futebol, handball, natação vôlei, basquete, judô e aqueles relativos ao atletismo e
as lutas). Conceitos básicos sobre a anatomia humana. Histórico das práticas
desportivas e da atividade física no Brasil. Parâmetros Curriculares Nacionais de
Educação Física.

CONTEÚDO GERAL NÍVEL MÉDIO

Agente de Saneamento, Auxiliar de Contabilidade, Auxiliar de
Desenvolvimento Infantil ,Coordenador de Defesa Civil, Encarregado de
Departamento Pessoal e Recursos Humanos, Técnico Enfermagem, Técnico
de Enfermagem da Estratégia Saúde da Família, Técnico de Segurança.

Tipo de Prova Conteúdo Número de Questões

Objetiva

Português 10

      Conhecimentos Gerais 10

Conhecimentos Específicos 10

Português

Compreensão e interpretação de textos nacionais. Figuras de linguagem.
Ortografia: conceitos básicos. Orientações ortográficas, acentuação gráfica,
dificuldades gráficas. Acentuação: conceitos básicos, acentuação tônica,
acentuação gráfica, aspectos genéricos das regras de acentuação, as regras
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básicas, as regras especiais, hiatos, ditongos, formas verbais seguidas de
pronomes oblíquos, acentos diferenciais, crase. Morfologia: estrutura e formação
de palavras, conceitos básicos, processos de formação de palavras, derivação e
composição, prefixos, sufixos, composição, tipos de composição, verbos regulares
e irregulares, classes de palavras. Sintaxe: termos essenciais da oração, termos
integrantes da oração, termos acessórios da oração e vocativos, orações
subordinadas e coordenadas, concordância verbal e nominal, regência verbal e
nominal, colocação dos termos da oração, colocação dos pronomes oblíquos e
átonos, uso da próclise, uso da ênclise, funções e Empregos do “que” e “se”.
Substantivo e suas flexões. Concordância Nominal e verbal. Adjetivo e sua flexão.
Pronomes pessoais e pronomes de tratamento. Verbos e seus tempos. Sinônimos
e antônimos, Pontuação e Vozes do Verbo.

Conhecimentos Gerais

Atualidades: Questões relacionadas a fatos políticos, econômicos, sociais e
culturais, nacionais, internacionais e locais divulgados na mídia local e/ou
nacional.  História da cidade, Lei Orgânica do Município de SILVEIRAS.
Informática básica: Conceitos e fundamentos básicos; ambientes operacionais
(utilização dos sistemas operacionais Windows), editores de texto (Word),
planilhas eletrônicas (Excel), softwares de apresentação (PowerPoint). Conceitos
de tecnologias relacionadas à internet e intranet, busca e pesquisa na web,
mecanismos de busca na Web. Navegadores de internet: Internet Explorer,
Mozilla Firefox, Google Chrome. Segurança na internet; vírus de computadores;
Spyware; Malware; Phishing e Spam. Transferência de arquivos pela internet.
Utilização e configuração de e-mail no Microsoft Outlook. Identificação e
manipulação de arquivos; backup de arquivos. Conceitos básicos de Hardware
(Placa mãe, memórias, processadores (CPU) e disco de armazenamento HDs,
CDs e DVDs).

Conhecimentos Específicos

AGENTE DE SANEAMETO

Sistema Único de Saúde, Epidemias e suas formas de prevenção, controle e
combate. Normas de higiene e segurança do trabalho; Noções sobre serviços de
saúde. Medidas preventivas no combate às doenças. Autos de infração,
Notificações. Interdição de estabelecimentos. Requerimentos que visam a
expedição de autorização, licença ou concessão. Diligências. Sistema de
Vigilância Sanitária. Infrações e penalidades à legislação sanitária. Qualidade e
higiene dos alimentos. Multas Fiscalização de mercados, abatedouros e demais
estabelecimentos; Saneamento Básico. Higiene e conservação dos alimentos.
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Alvará Sanitário. Saúde do trabalhador. Saúde Pública e Meio Ambiente. Ética
Profissional. Inspeção de alimentos. Noções sobre a legislação sanitária e
ambiental federal estadual e municipal em vigor. Conhecimento básico sobre
Processo Saúde-Doença, Noções Básicas sobre Imunização, Noções Básicas
sobre Saneamento Básico: Água, Esgoto e Lixo, Higiene e Conservação dos
Alimentos, Epidemiologia das seguintes doenças: Dengue, Febre Amarela,
Cólera, Hepatite, Leptospirose, Pediculose, Escabiose, Febre Tifoide,
Tuberculose, Hanseníase, Raiva, Diabetes Mellitus, Hipertensão, Leishimaniose,
Aspectos Biológicos dos principais vetores, Noções sobre Sistema de
Informações em Saúde, Doenças de Notificação Compulsória ou outros agravos.
Animais Sinantrópicos: morcego, rato, escorpião, cobra e aranha. Noções Básicas
sobre Zoonoses. Educação sanitária ambiental.

AUXILIAR DE CONTABILIDADE

Contabilidade Geral: Fundamentos conceituais de contabilidade: conceito, objeto,
finalidade, usuários e princípios contábeis; Patrimônio: conceito, elementos e
equação patrimonial; fundamentos conceituais de ativo, passivo, receita e
despesa; Procedimentos Contábeis Básicos: plano de contas, fatos contábeis,
lançamentos e escrituração. Demonstrações Contábeis de que trata a Lei Federal
nº a Lei 6.404/76 e suas alterações posteriores: Balanço Patrimonial,
Demonstração dos Lucros e Prejuízos Acumulados, Demonstração do Resultado
do Exercício, Demonstração dos Fluxos de Caixa, Demonstração do Valor
Adicionado. Contabilidade Pública: Fundamentos legais e técnicos de
Contabilidade Pública: conceito, objetivos, princípios; Planejamento: Plano
Plurianual – PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e Lei Orçamentária
Anual – LOA; Ciclo Orçamentário; Créditos Adicionais: classificação; Princípios
Orçamentários; Sistemas Contábeis aplicados ao setor público e o plano de
contas; Escrituração; Demonstrações Contábeis de que trata a Lei Federal nº
4.320/64 e suas alterações posteriores; Classificações Orçamentárias:
classificação legal da receita e classificação legal da despesa – classificação
institucional, funcional-programática e econômica; Receita e Despesa
extraorçamentárias; Execução Orçamentária: fases da receita – previsão,
lançamento, arrecadação e recolhimento, e fases da despesa – programação,
licitação, empenho, liquidação e pagamento; Restos a pagar. Lei Complementar
Federal nº 101/00 e suas alterações posteriores – Lei de Responsabilidade Fiscal;
Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores Lei de Licitações; Lei
Federal nº 10.520/02 – Institui no âmbito da Administração Pública a modalidade
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de licitação denominada pregão. Ética profissional. Atividades inerentes ao cargo
conforme anexo I.

AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL

Constituição Federal. Lei Federal n. 9.394 de 20/12/1996 – Lei Federal n. 8.069
de 13/07/1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, Referências
Curriculares Nacionais para Educação Infantil, Saúde Ocupacional e Primeiros
Socorros. Questões relativas as atividades desenvolvidas pelo auxiliar de
desenvolvimento Infantil.

COORDENADOR DE DEFESA CIVIL

Lei nº 12.340 - Dispõe sobre o Sistema Nacional de Defesa Civil - SINDEC, sobre

as transferências de recursos para ações de socorro, assistência às vítimas,

restabelecimento de serviços essenciais e reconstrução nas áreas atingidas por

desastre, e sobre o Fundo Especial para Calamidades Públicas, Lei nº 12.983 -

Altera a Lei no 12.340, de 1º de dezembro de 2010, para dispor sobre as

transferências de recursos da União aos órgãos e entidades dos Estados, Distrito

Federal e Municípios para a execução de ações de prevenção em áreas de risco

e de resposta e recuperação em áreas atingidas por desastres e sobre o Fundo

Nacional para Calamidades Públicas, Proteção e Defesa Civil, e as Leis nos

10.257, de 10 de julho de 2001, e 12.409, de 25 de maio de 2011, e revoga

dispositivos da Lei no 12.340, de 1o de dezembro de 2010. Publicada no Diário

Oficial da União, em 03.06.2014 Lei nº 12.608 - Institui a Política Nacional de

Proteção e Defesa Civil - PNPDEC; dispõe sobre o Sistema Nacional de Proteção

e Defesa Civil - SINPDEC e o Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil -

CONPDEC; autoriza a criação de sistema de informações e monitoramento de

desastres; altera as Leis nos 12.340, de 1º de dezembro de 2010, 10.257, de 10

de julho de 2001, 6.766, de 19 de dezembro de 1979, 8.239, de 4 de outubro de

1991, e 9.394, de 20 de dezembrode1996; e dá outras providências. Publicada no

Diário Oficial da União, em 11.04.2012Lei nº 12.340 - Dispõe sobre as

transferências de recursos da União aos órgãos e entidades dos Estados, Distrito

Federal e Municípios para a execução de ações de prevenção em áreas de risco

de desastres e de resposta e de recuperação em áreas atingidas por desastres e

sobre o Fundo Nacional para Calamidades Públicas, Proteção e Defesa Civil; e dá

outras providências (Redação dada pela Lei nº 12.983, de 2014). Publicada no
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Diário Oficial da União, em 02.12.2010. Decreto Estadual nº 51.547, de 03 de

junho de 2014 Portaria nº 177, de 08 de julho de 2014 – estado de calamidade

emergência. Instrução Normativa MI nº 02 - Estabelece procedimentos e critérios

para a decretação de situação de emergência ou estado de calamidade pública

pelos Municípios, Estados e pelo Distrito Federal, e para o reconhecimento federal

das situações de anormalidade decretadas pelos entes federativos e dá outras

providências Publicado no D.O.U. de 22.12.2016 Portaria- Anexo à Portaria

773Portaria nº 93, de 14 de janeiro de 2021 - Restabelecimento em caso de

destelhamento Defesa Civil: Orientação Legal – Ações nas Emergências Ten Cel

Pm Clodomiro Ramos Marcondes, Primeiros socorros.

ENCARREGADO DO  DEPARTAMENTO PESSOAL E RECURSOS HUMANOS

Conhecimento Prático de Sistemas e subsistemas de administração de
Departamento Pessoal, parametrização/atualização de sistemas e seus reflexos.
rotina de afastamento dos funcionários. Folha de Pagamento: conhecimento de
cálculos e legislação trabalhista Legislação e normas de saúde e segurança do
trabalho. Cálculos dos encargos trabalhistas e confecção das guias de
recolhimento, Cálculos dos pagamentos relativos a férias e rescisões de contratos
de trabalho, legais para processamento pela contabilidade, Emitir relação para
crédito em conta corrente bancária dos funcionários; Emissão de relatórios
mensais com dados da folha de pagamento para efeitos de contabilização e
controle de custos; Relatórios de DIRF, RAIS, Informe de Rendimentos, e outras
obrigações Preparar e controlar o sistema de registro de frequência dos
funcionários; cálculos de rescisões, férias e outros relacionados com a folha de
pagamento; Levantamento das necessidades de treinamento. Regime CLT
Atividades inerentes ao cargo conforme anexo I.

TÉCNICO DE  ENFERMAGEM

Técnicas Básicas de Enfermagem, Alimentação e Hidratação do paciente, Noções
de Farmacologia, Pré-natal e Puerpério, Sinais vitais, Higienização, Administração
de medicamentos via oral e parenteral, Cuidados especiais, Coleta de material
para exame, Ética Profissional: comportamento social e de trabalho, sigilo
profissional, Introdução às Doenças Transmissíveis: terminologia básica, noções
de epidemiologia, esterilização e desinfecção, doenças de notificação
compulsória, isolamento, vacina. Pediatra: a criança: o crescimento e o
desenvolvimento infantil, alimentação, doenças mais comuns. Saúde da mulher,
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da criança e do idoso. Socorros de Emergência: parada cardiovascular,
hemorragias, ferimentos superficiais e profundos, desmaio, estado de choque,
convulsão, afogamento, sufocamento, choque elétrico, mordidas de cobra,
fraturas e luxações, corpos estranhos, politraumatismo, queimaduras.
Conhecimentos básicos sobre doenças crônicas como hipertensão, diabetes,
dislipidemia. Conhecimentos básicos de farmacologia. Atividades inerentes ao
cargo conforme anexo

TÉCNICO DE  ENFERMAGEM DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA

Legislação básica do SUS. Sistema Único de Saúde: Aspectos históricos.
Fundamentação Jurídica e organizacional do SUS: Princípios e Diretrizes do SUS,
Leis Orgânicas da Saúde: Lei Federal nº 8.080/1990, Lei Federal nº 8142/1990.
Técnicas Básicas de Enfermagem, Alimentação e Hidratação do paciente, Noções
de Farmacologia, Pré-natal e Puerpério, Sinais vitais, Higienização, Administração
de medicamentos via oral e parenteral, Cuidados especiais, Coleta de material
para exame, Ética Profissional: comportamento social e de trabalho, sigilo
profissional, Introdução às Doenças Transmissíveis: terminologia básica, noções
de epidemiologia, esterilização e desinfecção, doenças de notificação
compulsória, isolamento, vacina. Pediatra: a criança: o crescimento e o
desenvolvimento infantil, alimentação, doenças mais comuns. Saúde da mulher,
da criança e do idoso. Socorros de Emergência: parada cardiovascular,
hemorragias, ferimentos superficiais e profundos, desmaio, estado de choque,
convulsão, afogamento, sufocamento, choque elétrico, mordidas de cobra,
fraturas e luxações, corpos estranhos, politraumatismo, queimaduras.
Conhecimentos básicos sobre doenças crônicas como hipertensão, diabetes,
dislipidemia. Conhecimentos básicos de farmacologia. Atividades inerentes ao
cargo conforme anexo I

TÉCNICO DE SEGURANÇA

Sistema de segurança do trabalho; Riscos e causas de acidentes; Prevenção de
acidentes de trabalho; Fatores de riscos de acidentes; Normas e dispositivos de
segurança; Fatores inseguros; Inspeção em postos de combate incêndios,
mangueiras, hidrantes, extintores e outros; Desenvolvimento da mentalidade
prevencionista dos servidores; Instruções e orientação na elaboração e cartazes e
avisos sobre prevenção de acidentes; Legislação; Principais causas e motivos de
acidente do trabalho; Fatores que influenciam o triângulo do fogo; Tipos de
extintores; CIPA - SIPAT; Mapeamento de risco; Tipos de Treinamentos, Normas
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Regulamentadoras-Ministério do Trabalho e Previdência. Atividades inerentes ao
cargo conforme anexo I

CONTEÚDO GERAL – NÍVEL FUNDAMENTAL

Cargos: Braçal, Cantoneiro, Eletricista/encanador, Encarregado de Equipe,
Encarregado de Obras e Serviços Públicos, Mecânico, Motorista, Pedreiro,
Pintor, Porteiro, Recepcionista, Zelador de Cemitério/ Coveiro

Tipo de Prova Conteúdo Número de Questões

Objetiva
Português 10

          Conhecimentos Gerais 10

Conhecimentos Específicos 10

PORTUGUÊS

Interpretação de texto, Figuras de Linguagem, ortografia e dificuldades
ortográficas, separação de sílabas, acentuação, pontuação, sinônimos,
antônimos, vocabulário, ordem alfabética, adjetivos, verbos, concordância verbal e
nominal. :Divisão Silábica e Classificação quanto ao número de sílabas; Frases:
Interrogativa, Exclamativa Afirmativa, Negativa; Classes de Palavras;
Comparação de palavras entre si: Sinônimos e Antônimos; Acentuação Gráfica;
Sinais de Pontuação; Concordância dos Nomes (substantivos) e dos Verbos.

CONHECIMENTOS GERAIS

Atualidades: Questões relacionadas a fatos políticos, econômicos, sociais e
culturais, nacionais e internacionais, divulgados na mídia local e/ou nacional.
História da cidade.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

BRAÇAL

Uso adequado de materiais, ferramentas e equipamentos para desenvolvimento
das atividades próprias da função Conhecimentos e uso correto de produtos de
limpeza e ferramentas para limpeza geral inclusive varrição de ruas e capina,
raciocínio lógico ,segurança do trabalho, disciplina, relacionamento. Atividades
inerentes ao cargo conforme anexo I

PROVA PRÁTICA DE BRAÇAL

Apenas para os 38 ( trinta e oito) primeiros classificados na prova escrita

Tarefa    Pontuação Tempo máximo
para realização

                    Capinagem
         40 pontos

              Qualidade do Serviço
          30 pontos

Habilidade com o Ferramental
30 pontos

15 minutos

As provas escrita e a prática tem caráter eliminatório. Os candidatos para serem
considerados aprovados deverão ter no mínimo a nota 50. A nota final do  braçal
será a média da nota obtida na prova escrita e a prova prática.

CANTONEIRO

Uso adequado de materiais, ferramentas e equipamentos para desenvolvimento
das atividades próprias da função Conhecimentos e uso correto de produtos de
limpeza e ferramentas para limpeza geral inclusive varrição de ruas e capina,
segurança do trabalho, disciplina, relacionamento noções básicas sobre
atividades de limpeza em geral. Raciocínio lógico. Atividades inerentes ao cargo
conforme anexo I
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PROVA PRÁTICA DE  CANTONEIRO
Apenas para os vinte primeiros classificados na prova escrita

Tarefa    Pontuação Tempo máximo
para realização

                    Capinagem
         40 pontos

              Qualidade do Serviço
          30 pontos

Habilidade com o Ferramental
30 pontos

15 minutos

As provas: escrita e a prática tem caráter eliminatório. Os candidatos para serem
considerados aprovados deverão ter no mínimo a nota 50. A nota final do
cantoneiro será a média da nota obtida na prova escrita e a prova prática.

ELETRICISTA/ENCANADOR

Conhecimentos das ferramentas, equipamentos e utensílios empregados em
eletricidade, Conhecimentos das normas de segurança, Conhecimento do material
empregado, Qualidade do material, Isolantes, Cargas, Fases, Circuito, Prática da
função, Regulagens com voltímetro, amperímetro, extratores, adaptadores,
Serviços de Solda, Refletores, Antenas, Semáforos, Ligações elétricas provisórias
e definitivas Ministério do trabalho. NR 10 - Segurança em instalações e serviços
em eletricidade - Portarias/Alterações/Atualizações; Norma Brasileira ABNT NBR
5410 - Instalações elétricas de baixa tensão; Leitura e interpretação da simbologia
elétrica usada na NBR 5444; Termos e nomenclaturas de elétrica; Medidas
elétricas; Descrições básicas dos materiais de eletricidade; Máquinas elétricas
(Motores e geradores); Choques Elétricos; Ferramentas de eletricidade e suas
funções básicas. Tipos de tubulação; Tipos de conexão; Materiais utilizados;
Equipamentos utilizados; Ligações de água; Ligações de esgoto; Válvulas;
Registros; Hidrômetros; Tipos de Poços e Bombas d’água; Noções de motor de
bombas; Segurança dos equipamentos.
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ENCARREGADO  DE  EQUIPE

Desenvolvimento e controle de cronogramas. Equipamento de Proteção Individual
(EPI). Ética profissional do cargo Gerenciamento do tempo. Limpeza e
organização. Noções de segurança no trabalho. Noções básicas de gestão
administrativa. Raciocínio Lógico. Demais conhecimentos compatíveis com as
atribuições do cargo

ENCARREGADO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Desenvolvimento e controle de cronogramas. Equipamento de Proteção Individual
(EPI). Ética profissional do cargo Gerenciamento do tempo. Limpeza e
organização. Noções de segurança no trabalho. Noções básicas de gestão
administrativa. Raciocínio Lógico. Demais conhecimentos compatíveis com as
atribuições do cargo

MECÂNICO

Direitos e Deveres Individuais e Coletivos; Ciclo de combustão e funcionamento
Diesel – Etanol – Gasolina; Diagnóstico de falhas no sistema Diesel – Etanol –
Gasolina; Diagnóstico de falhas no sistema de injeção eletrônica; Diagnósticos de
falhas de funcionamento dos equipamentos. Noções de sistemas de
Arrefecimento; suspensão e lubrificação; Princípios Básicos do Sistema Elétrico
automotivo; Eletrônica aplicada nos equipamentos automotivos; Leitura e
interpretação de painéis; Princípios básicos do Sistema Hidráulico, hidráulica
aplicada em máquinas pesadas, bombas Hidráulicas (Palhetas, Pistões,
Engrenagens), sistemas Integrados, leitura e Interpretação de esquemas
Hidráulicos. Diagnóstico de falhas hidráulicas; Operação e manutenção preventiva
dos equipamentos automotivos de veículos pesados; Conhecimento de sistema
de funcionamento dos componentes dos equipamentos como: leitura do painel,
nível de óleo, de água, condições de freio, pneus etc. Relações Humanas no
trabalho; Noções de Prevenção de acidentes, e de organização e disciplina geral;
Noções sobre EPI - Equipamentos de Proteção Individual e EPC Equipamentos
de Proteção Coletiva; Conhecimento das Ferramentas, Equipamentos e
Utensílios; Proteção ao meio ambiente: Utilização de materiais, conservação,
descarte e impactos ambientais; Conhecimentos básicos sobre a rotina do
trabalho, compatível com a função.
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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 Atividades inerentes ao cargo
conforme anexo I.

Prova prática de motorista: Apenas para os 12 ( doze ) doze primeiros aprovados
na prova escrita (com o critério desempate) .
As provas: escrita e a prática tem caráter eliminatório. Os candidatos para serem
considerados aprovados deverão ter no mínimo a nota 50. A nota final do
motorista será a média da nota obtida na prova escrita e a prova prática.

PROVA PRÁTICA PARA O CARGO MOTORISTA

Tarefa    Pontuação Tempo máximo
para realização

 01-Realizar baliza com veículo
determinado pela Prefeitura Municipal

         60 pontos          05 minutos

 02-Percorrer o trajeto, inicialmente
definido, observando a legislação de
trânsito, a segurança própria, dos
acompanhantes e de terceiros,
condução defensiva e a que melhor
conserve o veículo.

40 pontos           10 minutos

Total de pontos e tempo
100 pontos

15 minutos

Tarefa 01 – Baliza

O candidato tem direito a 2 (duas) tentativas para a colocação e retirada do
veículo entre as balizas, no tempo máximo de 5 (cinco) minutos. Caso o candidato
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não consiga executar o estacionamento, o mesmo deve iniciar uma segunda
tentativa, onde tem que retirar totalmente o veículo da vaga para que se inicie
uma nova tentativa. O veículo deve ficar alinhado o mais próximo do meio-fio, com
distância máxima de até 30 (trinta) centímetros da guia. Caso o tempo seja
esgotado, o candidato estará eliminado e com resultado reprovado. O candidato
só irá para a segunda etapa do certame se for aprovado na baliza.

As provas: escrita e a prática tem caráter eliminatório. Os candidatos para
serem considerados aprovados deverão ter no mínimo a nota 50. A nota
final do motorista será a média da nota obtida na prova escrita e a prova
prática

PEDREIRO

Conhecimentos das ferramentas e materiais de construção civil para o exercício
pleno da função. Marcação de obra. Tipos de Fundações. Impermeabilizações.
Concreto armado. Armações em aço. Conhecimentos do sistema de metragem
linear. Cubicagem. Concretagem. Preparação e utilização de massas. Execução e
resolução de problemas em alvenaria. Revestimento de pisos e paredes:
materiais empregados, técnicas de execução. Telhados: materiais empregados,
estruturas utilizadas, coberturas utilizadas. Instalações hidros sanitárias. Tipos de
utilização de ferramentas inerentes a função. Normas técnicas e de segurança
aplicadas ao trabalho da respectiva área. Noções de leitura e interpretação de
projetos de construção civil atinentes à execução das funções.

PINTOR

Instrumentos, equipamentos e materiais de pintura, Tipos de tintas e suas
adequações para cada tipo de material e serviço de pintura. Tipos de removedor
solvente e suas características específicas. Tipos de pincéis, rolos e lixas e suas
adequações para cada tipo de tinta e serviço de pintura. Tipos de pinturas. Pintura
com ar-comprimido. Preparação de peças com lixamento manual e mecânico,
massas e vernizes. Preparação de peças e locais para aplicação da pintura.
Sequência adequada para pintura de ambientes. Problemas comuns durante a
aplicação da tinta: manchas, bolhas, tonalidades. Tipos de cor e tonalidades.
Sistema padrão de cores. Ferramentas e suas adequações para cada tipo de
produto, etapas e serviços de pintura. Equipamentos de proteção individual.
Segurança do trabalho; Ética e Cidadania: direitos e deveres do profissional, ética
da responsabilidade, da humanidade. Direitos e Deveres Individuais e Coletivos;
Relações Humanas no trabalho; Noções de Prevenção de acidentes, e de
organização e disciplina geral; Noções sobre EPI - Equipamentos de Proteção
Individual e EPC – Equipamentos de Proteção Coletiva; Conhecimento das
Ferramentas, Equipamentos e Utensílios; Proteção ao meio ambiente: Utilização
de materiais, conservação, descarte e impactos ambientais, Conhecimentos
básicos sobre a rotina do trabalho, compatível com a função
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PORTEIRO

Organização e planejamento das tarefas de serviços de portaria; Serviços de
portaria, controle de veículos, segurança de pessoal, combate a incêndios e
primeiros socorros; Apresentação pessoal; Formas de tratamento; Atendimento ao
público; telefones públicos de emergência: Pronto Socorro, Polícia Militar, Polícia
Civil, Corpo de Bombeiro; Noções básicas de Relações Humanas no Trabalho;
Ética e relacionamento interpessoal.

RECEPCIONISTA DE PRONTO SOCORRO

Técnicas de Comunicação, Qualidade no atendimento ao público, Formas de
atendimento ao público e ao telefone, Assiduidade, Disciplina na execução dos
trabalhos, Relações Humanas no trabalho, Noções de Protocolo, O Arquivo e as
Técnicas de Arquivamento, Classificação da Correspondência, Serviço Postal,
Utilização da copiadora, Telefones úteis e de emergência, Telefonia fixa e móvel,
Livro de registro de correspondência, Transferência de chamadas telefônicas em
PABX, Uso do correio de voz, Imagem profissional, Sigilo Profissional, Ética do
exercício profissional; Noções de primeiros socorros; Conhecimentos Básicos em
Word for Windows e Excel.

ZELADOR DE CEMITÉRIO/COVEIRO

Equipamentos de segurança em serviços de limpeza. Materiais corrosivos
utilizados em limpeza e manutenção. Materiais de limpeza. Materiais recicláveis.
Noções de instalações elétricas e hidráulicas. Noções de limpeza urbana. Noções
de manutenção de cemitérios. Norma regulamentadora - NR 32 (segurança e
saúde no trabalho em serviços de saúde). Reciclagem e preservação ambiental.
Administração de materiais. Administração financeira e orçamentária.
Administração geral. bases profissionais do serviço público: Atendimento ao
público. Cidadania e ética na administração pública. Comissão Interna de
Prevenção de Acidentes (CIPA). Constituição da República Federativa do Brasil
de 1988 (artigos 1 ao 230). Desenvolvimento e controle de cronogramas.
Equipamento de Proteção Individual (EPI). Ética profissional do cargo
Gerenciamento do tempo. Limpeza e organização. Planejamento e organização
das atividades de trabalho. Reciclagem e preservação ambiental. Saúde e
segurança no ambiente de trabalho. Sepultamento, exumação e cremação de
cadáveres. Traslado de corpos e despojo. Máquinas e ferramentas de trabalho.
Estrutura e alvenaria. Aglomerados. Agregados. Concreto. Impermeabilização.
Formas. Armaduras. Fundação. Laje pré-moldada.Conservação dos cemitérios.
Cuidados com o meio-ambiente. Noções de segurança no trabalho. Demais
conhecimentos compatíveis com as atribuições do cargo.
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REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
À
Prefeitura Municipal de Silveiras
A/c: Comissão do Concurso Publico

NOME:

INSCRIÇÃO:
CARGO AO QUAL CONCORRE:

RG:
ENDEREÇO:

Venho pelo presente requerer isenção do pagamento da taxa de inscrição do

referido Concurso Público, pois encontro-me enquadrado na situação de

candidato desempregado sendo que para tal apresento nesta oportunidade:

Cópia do RG e  Cópia dos Comprovantes.

DECLARO que tenho conhecimento do Edital do Concurso Público n.º 01/2022, e em

especial que deverei efetuar concomitantemente a presente solicitação, a minha

inscrição para o referido certame no site www.agirh.org.

DECLARO ter ciência de que a isenção pleiteada dependerá da análise dos

documentos que ora apresento para comprovar minha situação de enquadramento em

face das disposições legais, e que, deverei acompanhar a divulgação do Edital de

deferimento ou não do pedido de isenção, e caso a documentação por mim

apresentada não seja considerada em ordem terei meu requerimento de isenção

indeferido, podendo participar do Concurso Público através do pagamento da taxa de

inscrição. DECLARO que as informações por mim prestadas para a obtenção dos

benefícios de isenção do pagamento de taxa de inscrição no referido Concurso Público

são verdadeiras.

 Declaro que tenho conhecimento de que serei eliminado do certame caso tenha

obtido, com emprego de fraude ou qualquer meio que evidencie má fé, a isenção taxa

de inscrição, o que importará a anulação da inscrição e dos demais atos por mim

praticados no âmbito do referido Concurso Público, sem prejuízo da aplicação de

outras sanções cabíveis, mesmo que tal seja posteriormente comprovado

 Silveiras, ______ de _____________ de ________

______________________________________________

(Assinatura do candidato)
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ANEXO IV

Requerimento de reserva de vaga para portadores de deficiências.

Eu,______________________________________________________________

Candidato ao cargo _________________

número de inscrição no concurso:__________________________

 portador do  RG nº:_____________________________, Órgão:_____________,

UF:______, Data de expedição:______/______/_______, Sexo:______________

e-mail:__________________________________

telefone para contato:_________________________________, desejo participar

da reserva de vagas destinadas a candidatos portadores de deficiência, conforme

previsto no  Edital nº 02/2022 da Prefeitura de SILVEIRAS,  e envio o laudo

Médico  original, emitido há menos de um ano, constando  o CID da minha

deficiência.

 Necessita de condições especiais para realização da(s) provas(s)?

 ( )NÃO ( ) SIM

Em caso positivo, especificar:_________________________________________

_________________________________________________________________

Assinatura __________________________________________

Local e Data _________________________________________
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ANEXO V

FORMULÁRIO   PARA ENTREGA DE TÍTULOS PARA CARGOS DE NÍVEIS

SUPERIORES

Nome Completo do Candidato:
_______________________________________________________________
Cargo para o qual está concorrendo:
_______________________________________________________________
Número de Inscrição do candidato:
_______________________________________________________________
Número do Documento de Identidade:
_______________________________________________________________

RELAÇÃO DE TÍTULOS ENTREGUES

Nº ordem Tipo de Título Pon-
tos

1
2
3
4
5
6

TOTAL DE PONTOS

Declaro que os documentos apresentados para serem avaliados na Prova de
Títulos correspondem à minha participação pessoal em eventos educacionais nos
quais obtive êxito de aprovação.
Declaro, ainda, que, ao encaminhar a documentação listada na relação acima,
para Avaliação da Prova de Títulos, estou ciente de que assumo todos os efeitos
previstos no Edital do Concurso Público, quanto à plena autenticidade e validade
dos Títulos apresentados, inclusive no tocante às sanções e efeitos legais.

Assinatura __________________________________________

Local e Data _________________________________________


