PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDÃO
Edital atualizado de acordo com o Edital de Retificação nº 01, de 16 de janeiro de 2020

CONCURSO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DO JORDÃO
EDITAL N.º 02/2019
O Município de Campos do Jordão torna público que realizará Concurso Público para preenchimento de vagas e formação de Cadastro
Reserva nas classes do Quadro de Pessoal Permanente, com submissão ao regime jurídico da Consolidação das Leis do Trabalho,
estabelecido pela Lei Orgânica do Município de Campos do Jordão, artigo n. 76.
O Concurso Público de que trata este Edital reger-se-á pelas disposições contidas na Constituição da República Federativa do Brasil,
legislação superveniente e todas as disposições aqui contidas. Para a nomeação dos candidatos aprovados, o Município de Campos do Jordão
observará a disponibilidade orçamentária e financeira, bem como a Lei da Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar n.º 101/2000).

01

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1

1.2

1.3
1.4
1.5

CÓDIGO

O Concurso Público será regido por este Edital e seus anexos e será organizado e executado sob a responsabilidade do
Instituto de Pesquisas Econômicas – IPEFAE.
1.1.1
Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos enquanto não consumada
a providência ou evento que lhe disser respeito, até a data da respectiva providência ou evento, circunstância
que será mencionada em Edital ou aviso a ser publicado nos meios especificados no Capítulo 2.
O Concurso Público de que trata este edital destina-se a provimento dos empregos vagos do Quadro de Pessoal
Permanente do Município de Campos do Jordão, podendo ser alterado em função do surgimento de novas vagas ou nas
vagas que vierem a existir no decorrer do prazo de validade do Concurso Público.
As atribuições dos empregos são as encontradas no Anexo II deste Edital.
O Cronograma deste Concurso Público é o constante do Anexo VII neste Edital, cujas datas deverão ser rigorosamente
respeitadas, salvo por motivo de força maior.
Os códigos, empregos públicos, requisitos, valores a receber, número de vagas, valor da inscrição e formas de avaliação
serão conforme demonstrado no quadro a seguir:

EMPREGO PÚBLICO

REQUISITOS MÍNIMOS
PARA PROVIMENTO DO
EMPREGO

CARGA
HORÁRIA
(SEMANAL)

VALORES A
RECEBER
(R$)

NÚMERO DE
VAGAS
RESERVADAS
PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA***

VALOR DA
INSCRIÇÃO
(R$)

FORMAS DE
AVALIAÇÃO

CR

_

40,00

PO

CR

_

40,00

PO

01

_

40,00

PO

CR

_

40,00

PO

CR

_

40,00

PO

20

02

40,00

PO

CR

_

40,00

PO

CR

_

40,00

PO

09

01

40,00

PO / TAF

CR

-

40,00

PO

05

-

40,00

PO / TAF

VAGAS

ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO
25-M.1

26-M.1

28-T.1

32-M.1

33-T.1

35-T.1

46-M.1

47-T.1

CALCETEIRO

CARPINTEIRO

COVEIRO

ELETRICISTA

ENCANADOR

FAXINEIRO

PEDREIRO

PINTOR

4º ano Completo do Ensino
Fundamental

4º ano Completo do Ensino
Fundamental

4º ano Completo do Ensino
Fundamental

4º ano Completo do Ensino
Fundamental

4º ano Completo do Ensino
Fundamental

4º ano Completo do Ensino
Fundamental

4º ano Completo do Ensino
Fundamental

4º ano Completo do Ensino
Fundamental

40h

40h

40h

40h

40h

40h

40h

40h

SB

1,046,10

AB

100,00

AA

600,00

SB

1,046,10

AB

100,00

AA

600,00

SB

1,046,10

AB

100,00

AA

600,00

SB

1,046,10

AB

100,00

AA

600,00

SB

1,046,10

AB

100,00

AA

600,00

SB

1,046,10

AB

100,00

AA

600,00

SB

1,046,10

AB

100,00

AA

600,00

SB

1,046,10

AB

100,00

AA

600,00

ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO
16-M.1

22-M.1

24-T.1

AGENTE DE DEFESA CIVIL

AUXILIAR CUIDADOR

BOMBEIRO CIVIL

Av. Frei Orestes Girardi, 893
Vila Abernéssia

Ensino Fundamental Completo

Ensino Fundamental Completo

Ensino Fundamental Completo

40h ou 12/36*

40h ou 12/36*

40h ou 12/36*

SB

1,046,10

AB

100,00

AA

600,00

SB

1,046,10

AB

100,00

AA

600,00

SB

1,046,10

AB

100,00

AA

600,00
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29-M.1

30-T.1

43-M.1

44-M.1

45-T.1

51-T.1

COZINHEIRA

CUIDADOR

MOTORISTA

OPERADOR DE MÁQUINAS
(PATROL)

OPERADOR DE MÁQUINAS
(RETROESCAVADEIRA)

RECEPCIONISTA

Ensino Fundamental Completo

Ensino Fundamental Completo

40h

40h ou 12/36*

Ensino Fundamental Completo
e Carteira Nacional de
Habilitação categoria D

40h

Ensino Fundamental Completo
e Carteira Nacional de
Habilitação categoria C

40h

Ensino Fundamental Completo
e Carteira Nacional de
Habilitação categoria C

40h

Ensino Fundamental Completo

30h

SB

1,046,10

AB

100,00

AA

600,00

SB

1,046,10

AB

100,00

AA

600,00

SB

1,046,10

AB

100,00

AA

600,00

SB

1,046,10

AB

100,00

AA

600,00

SB

1,046,10

AB

100,00

AA

600,00

SB

1,046,10

AB

100,00

AA

600,00

CR

-

40,00

PO

CR

-

40,00

PO

09

01

40,00

PO / PP

CR

-

40,00

PO / PP

02

-

40,00

PO / PP

04

-

40,00

PO

55,00

PO / CF

ENSINO MÉDIO COMPLETO ou ENSINO MÉDIO e TÉCNICO COMPLETO

-

AGENTE COMUNITÁRIO
DE SAÚDE (ACS)**

Residir na área da comunidade em
que atuar, desde a data da
publicação do edital do concurso
público; haver concluído, com
aproveitamento, curso introdutório de
formação inicial e continuada,
e haver concluído o Ensino Médio
Completo

40h

SB

1.310,25

AB

100,00

AA

600,00

ÁREA DE
ABRANGÊNCIA

BAIRROS ABRANGIDOS

-

-

VAGAS

01-T.2

ACS

Abernéssia

Vila Ferraz, Vila Jardim Floriano Pinheiro (Vila São Paulo), Francalanza, Britador e Jardim Sumaré.

CR

02-T.2

ACS

Equipe Itinerante Bairro Matadouro

Bairros dos Mellos, Matadouro, Campista, Taquaral – Vila Siomara, Barrados e Alto da Boa Vista

CR

03-T.2

ACS

Jardim Márcia

Vila Natal, Vale Encantado, Jardim Guararema, Imbiri, Atalaia, Jardim Marcia.

CR

04-T.2

ACS

Monte Carlo

Monte Carlo e áreas circunvizinhas

CR

05-T.2

ACS

Recanto Feliz

Capivari, Alto do Capivari, Nova Capivari, Pedra do Fogo, Colinas Capivari, Jardim Mora Flores, Vila Porã,
Fonte Simão, Vila L. Sílvia, Aldeia Austríaca, Recanto Feliz, Jardim Manancial, Beira Rio, Véu das Noivas,
Jardim Embaixador, Parque Aquarela, Morro do Elefante e Descansópolis.

02

06-T.2

ACS

Vila Albertina

Vila Albertina, Floresta Negra, Brancas Nuvens e Jair Rocha Pinheiro

CR

07-T.2

ACS

Vila Britânia

Vila Britânia, Vila Marinela, Jardim Califórnia, Acampamento dos Pumas, Umuarama, Monte Carlo e Paulista
Popular.

CR

08-T.2

ACS

Vila Cláudia

Vila Claudia, Vila Cristina, Vila Isabela, Vila Loly, Serra Azul, Vista Alegre, CDHU, Gavião Gonzaga e Vila
Matilde.

03

09-T.2

ACS

Vila Nadir

Jaguaribe, Biquinha, Vila Nadir, Recanto Dubiex, Vila Guarani, Vila Everest, Vila Lara e São Francisco.

02

10-T.2

ACS

Vila Santa Cruz

Vila Nair, Santa Cruz, Vila Rica, Jardim Leonor Mendes de Barros, Vila Elisa e Nova Suíça

CR

11-T.2

ACS

Vila Santo Antônio

Vila Santo Antônio, Bela Vista, Jardim Frei Orestes e Morro das Andorinhas.

CR

12-T.2

ACS

Vila Sodipe

Vila Sodipe, Vila Inglesa, Alto da Vila Inglesa.

CR

13-T.2

ACS

Vila Suiça / Abernéssia

Vila Paulista, Vila Paulista Popular, Morro das Andorinhas, Vila Suíça, Céu Azul, Horto Florestal, Vila
Mantiqueira, Vila Elizabeth, Vila Thelma e Ferradura.

02

15-M.2

AGENTE DE CONTROLE
DE ENDEMIAS (ACE)

Haver concluído, com
aproveitamento, curso introdutório de
formação inicial e continuada,
e haver concluído o Ensino Médio
Completo

40h

Ensino Médio Completo

40h

17-M.2

18-T.2

20-M.2

31-M.2

36-T.2

AGENTE DE SINALIZAÇÃO
VIÁRIA

AGENTE DE TRÂNSITO

ASSISTENTE
ADMINISTRATIVO

DESENHISTA

FISCAL (FEIRA)

Av. Frei Orestes Girardi, 893
Vila Abernéssia

Ensino Médio Completo

Ensino Médio Completo

40h

30h

Ensino Médio Completo e
Curso Técnico em Desenho
para Arquitetura

20h

Ensino Médio Completo

40h

SB

1.310,25

AB

100,00

AA

600,00

SB

1,046,10

AB

100,00

AA

600,00

SB

1,046,10

AB

100,00

AA

600,00

SB

1,046,10

AB

100,00

AA

600,00

SB

1.046,10

AB

100,00

AA

600,00

SB

1.046,10****

AB

100,00

AA

600,00

05

01

55,00

PO / CF

02

-

55,00

PO

02

-

55,00

PO

19

01

55,00

PO / PP

01

-

55,00

PO

01

-

55,00

PO / PP
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37-T.2

38-T.2

39-T.2

40-T.2

41-T.2

42-M.2

52-M.2

FISCAL (MEIO AMBIENTE)

FISCAL (OBRAS)

FISCAL (POSTURAS)

FISCAL (SANITÁRIO)

FISCAL (TRIBUTOS)

GUARDA MUNICIPAL
(GRUPAMENTO ESPECIAL)

TOPÓGRAFO

Ensino Médio Completo

40h

Ensino Médio Completo

40h

Ensino Médio Completo

40h

Ensino Médio Completo

40h

Ensino Médio Completo

40h

Ensino Médio Completo
Carteira Nacional de
Habilitação categoria AB

40h ou 12/36*

Ensino Médio Completo, Curso
Técnico e Registro CREA/SP

20h

SB

1.046,10****

AB

100,00

AA

600,00

SB

1.046,10****

AB

100,00

AA

600,00

SB

1.046,10****

AB

100,00

AA

600,00

SB

1.046,10****

AB

100,00

AA

600,00

SB

1.046,10****

AB

100,00

AA

600,00

SB

1.046,10****

AB

100,00

AA

600,00

SB

1.046,10****

AB

100,00

AA

600,00

03

-

55,00

PO / PP

01

-

55,00

PO / PP

01

-

55,00

PO / PP

01

-

55,00

PO / PP

03

-

55,00

PO / PP

20

-

55,00

PO / AF / TAF
/ AP / IS / CF

01

-

55,00

PO

02

-

70,00

PO / PP

01

-

70,00

PO

CR

-

70,00

PO

01

-

70,00

PO

CR

-

70,00

PO

01

-

70,00

PO

02

-

70,00

PO / PP

02

-

70,00

PO

01

-

70,00

PO

ENSINO SUPERIOR COMPLETO
14-T.3

19-T.3

21-T.3

23-M.3

27-M.3

34-M.3

48-M.3

49-T.3

50-M.3

ADVOGADO

Curso Superior completo em
Direito e Inscrição na OAB/SP

20h

Curso superior completo de
Arquitetura
Inscrição no CAU/SP

20h

Curso superior completo de
Serviço Social
Inscrição no CRESS/SP

20h

Curso Superior Completo de
Biblioteconomia
Inscrição no CRB/SP

20h

COORDENADOR DE
UNIDADE DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL

Curso superior completo de
Serviço Social
Inscrição no CRESS/SP

40h

ENGENHEIRO AGRÔNOMO

Curso superior completo de
Engenharia Agrônoma
Inscrição no CREA/SP

20h

Curso Superior completo em
Direito e Inscrição na OAB/SP

40h

ARQUITETO

ASSISTENTE SOCIAL

BIBLIOTECÁRIO

PROCURADOR MUNICIPAL

PROFESSOR DE
EDUCAÇÃO FÍSICA

PSICÓLOGO

Curso superior de Licenciatura
em Educação Física e inscrição
no CREF/SP

Curso superior completo de
Psicologia
Inscrição no CRP/SP

30h

20h

SB

1.046,10

AB

100,00

AA

600,00

SB

1.046,10

AB

100,00

AA

600,00

SB

1.046,10

AB

100,00

AA

600,00

SB

1.046,10

AB

100,00

AA

600,00

SB

1.046,10

AB

100,00

AA

600,00

SB

1.046,10

AB

100,00

AA

600,00

SB

4.583,91

AB

100,00

AA

600,00

SB

14,81 horaaula

AB

100,00

AA

600,00

SB

1.046,10

AB

100,00

AA

600,00

SIGLAS
SB=Salário Base / AB=Abono Salarial / AA=Auxílio Alimentação
AF=Aferição de Altura / AP=Avaliação Psicológica / CF=Curso de Formação / CR=Cadastro Reserva / IS=Investigação de Conduta Social / PO=Prova Objetiva / PP=Prova Prática /
TAF=Teste de Aptidão Física
*OBS 1:
A jornada de trabalho poderá ocorrer em turnos diurnos e noturnos, inclusive em finais de semana e feriados, de acordo com as especificidades das atividades de
Agente de Defesa Civil, Auxiliar Cuidador, Bombeiro Civil, Cuidador e Guarda Municipal (Grupamento Especial), com atribuições definidas em Lei Municipal
(1.822/91), podendo ser praticado o sistema de plantão de acordo com especificações, dada pela Admnistração, bem como pelo regime de trabalho e demais
atribuições inerentes ao emprego.
O horário dos turnos de trabalho será fixado de acordo com a natureza e a necessidade do serviço e os campos de atuação. Ocorrendo alteração das atribuições ou
para o atendimento de situações excepcionais, poderá ser reajustada a jornada de trabalho.
**OBS 2:
Para ser contratado no emprego de Agente Comunitário de Saúde é obrigatório ao candidato residir na área em que atuar, desde a data da publicação do edital do
Processo Seletivo; ter concluído, com aproveitamento, curso de formação inicial, com carga horária mínima de quarenta horas (observar o item 6.8.1.1 e subitens
deste Edital); e ter concluído o ensino médio, conforme disposto nos incisos I, II e III do art. 6º da Lei Federal nº 11.350, de 05 de outubro de 2006.
2.1
Para o emprego de Agente Comunitário de Saúde o candidato deverá, no ato da contratação, provar, que reside na área de abrangência da comuni dade
em que atuar, desde a data da publicação deste Edital, mediante apresentação de comprovante atual de residência em seu nome, cônjuge, genitores ou
contrato no caso de imóvel alugado ou cedido.
2.2
Para o emprego de Agente Comunitário de Saúde a mudança de residência do candidato da região de atuação implica em dissolução do vínculo de
trabalho.
***OBS 3: As vagas para PcD entram na contagem do total de vagas para o Concurso Público, tratando-se de reserva de vaga de acordo com legislação vigente.
****OBS 4: Para todos os fiscais: encontra-se em trâmite administrativo regulamentação de gratificação por produtividade.
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1.6

1.7
1.8
1.9
1.10
1.11

1.12

02

DA DIVULGAÇÃO
2.1

2.2

03

Os candidatos aprovados e que vierem a ser nomeados no Concurso Público serão admitidos e lotados no Município de
Campos do Jordão, conforme legislação pertinente com as respectivas vagas, de acordo com a ordem de classificação.
1.6.1
Os aprovados formarão listagem de cadastro de reserva podendo ser aproveitados, dentro do prazo de validade
do Concurso Público, à medida que forem vagando ou sendo criadas novas vagas.
O local e horário de trabalho será determinado pelo Município de Campos do Jordão, conforme necessidade da
Administração.
Os locais para a aplicação das provas serão divulgados no site da Prefeitura Municipal de Campos do Jordão www.camposdojordao.sp.gov.br - e no site do IPEFAE – www.ipefae.org.br.
Toda menção a horário neste Edital terá como referência o horário de Brasília.
Os trabalhos do IPEFAE serão supervisionados pela Comissão do Concurso Público, constituído mediante Portaria nº 349 de
16 de agosto de 2019.
Qualquer cidadão poderá impugnar fundamentadamente este edital, acessando o site www.ipefae.org.br, localizar o “link”
correlato ao “Concurso Público 02/2019 da Prefeitura Municipal de Campos do Jordão” e acessar o campo “Impugnação
Contra o Edital” em Informações Gerais do Concurso. A impugnação poderá ser feita do dia 02 de janeiro de 2020 até às 23
horas e 59 minutos do dia 03 de janeiro de 2020.
1.11.1
O impugnante deverá, necessariamente, indicar o item/subitem que será objeto de impugnação e sua
fundamentação legal.
1.11.2
Os pedidos de impugnação serão julgados pela Comissão do Concurso Público e não caberá recurso
administrativo contra a decisão acerca da impugnação.
1.11.3
Havendo impugnação do Edital, as decisões da Comissão do Concurso Público serão divulgadas nos sites
www.ipefae.org.br e www.camposdojordao.sp.gov.br.
Os candidatos, ou quem se interessar, poderão esclarecer suas dúvidas através do endereço eletrônico
concurso@ipefae.org.br ou pelo telefone (19) 3631.2600, de segunda a sexta-feira, em dias úteis, no horário das 8h às 11h
e das 13h às 17h. A fim de assegurar tratamento igualitário a todos, o IPEFAE não fará atendimentos presencialmente.

A divulgação oficial das informações referentes a este Concurso Público dar-se-á através do site da Prefeitura Municipal de
Campos do Jordão - www.camposdojordao.sp.gov.br, no site do IPEFAE – www.ipefae.org.br – e no Diário Oficial
Eletrônico do Município de Campos do Jordão.
2.1.1
Será publicado no Diário Oficial, apenas o extrato do Edital de Abertura do certame.
É de responsabilidade exclusiva do candidato o acompanhamento das etapas deste Concurso Público pelos meios citados
no item 2.1. Não será enviada para o endereço físico ou de correio eletrônico do candidato nenhum tipo de correspondência
individualizada com informações referente a qualquer etapa do certame.

DAS INSCRIÇÕES
3.1
3.2

3.3
3.4

3.5

3.6

Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer e estar de acordo com este edital certificando-se de que preenche
todas as exigências e os requisitos aqui contidos.
A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na tácita aceitação das regras e condições estabelecidas neste Edital,
em seus Anexos, como também em eventuais comunicados e instruções específicas para a realização do certame, não
podendo alegar desconhecimento.
3.2.1
O candidato, ao realizar sua inscrição, também declara estar ciente à possibilidade de divulgação de seus dados,
informações, desempenho pessoal, entre outras informações particulares em listagens e resultados no decorrer
do certame, tendo em vista que tais informações são essenciais para o fiel cumprimento da publicidade dos atos
do Concurso Público.
Para a realização da inscrição, fica dispensada a imediata apresentação de documentos.
3.3.1
Poderá ser exigido, se necessário, qualquer documento em outras etapas deste Concurso Público.
São condições para inscrição:
3.4.1
Ser brasileiro nato, naturalizado ou gozar das prerrogativas previstas no artigo 12, § 1º, da Constituição Federal e
do Decreto Federal n.º 70.436 de 18 de abril de 1972;
3.4.2
Estar ciente que deverá possuir, na data da posse, a qualificação mínima exigida para o emprego, determinada
no quadro do item 1.5 e documentações determinadas no Capítulo 10 deste Edital.
3.4.3
É imprescindível que o candidato possua número de CPF – Cadastro de Pessoa Física – regularizado.
Será permitido ao candidato a realização de mais de uma inscrição no Concurso Público, para empregos, dias e
turnos distintos.
3.5.1
Serão consideradas válidas e efetivadas as inscrições que tiverem sido realizadas e pagas de acordo com o
disposto no item 3.7 e subitens ou isentas de acordo com o disposto no Capitulo 4.
3.5.2
Quando do processamento das inscrições, se for verificada a existência de mais de uma inscrição para o mesmo
emprego, realizada e efetivada (por meio de pagamento) por um mesmo candidato, será considerada válida
aquela que tiver sido realizada por último, verificada pelo horário. As demais inscrições do candidato nesta
situação serão automaticamente canceladas, não cabendo reclamações posteriores.
3.5.3
Caso o candidato opte por se inscrever em mais de um emprego, com o mesmo horário de realização das
provas, deverá escolher o emprego para o qual prestará concurso, devendo optar por apenas um. O candidato
será considerado ‘Ausente’ no emprego para o qual deixar de realizar a prova.
As inscrições deverão ser efetuadas exclusivamente via internet no endereço eletrônico www.ipefae.org.br.
3.6.1
Não serão admitidas inscrições de outra forma a não ser a definida no item 3.6.
3.6.2
Na impossibilidade de acesso particular à internet, o candidato poderá utilizar os serviços do programa de
inclusão digital “ACESSA SÃO PAULO”, que mantém espaços públicos com computadores para acesso gratuito
e livre à internet em várias cidades do Estado de São Paulo.
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O Posto do Acessa São Paulo de Campos do Jordão está situado no Mercado Municipal, sito à
Avenida Frei Orestes Girardi, 1109, Vila Abernéssia com atendimento ao público no horário das 9
às 12 horas e das 13 às 16 horas, exceto sábados, domingos e feriados.
Para inscrever-se o candidato deverá acessar o site www.ipefae.org.br, localizar os “links” correlatos ao “Concurso Público
02/2019 da Prefeitura Municipal de Campos do Jordão”, durante o período das inscrições, que se dará do dia 13 de janeiro
de 2020 até às 23 horas e 59 minutos do dia 06 de fevereiro de 2020, e efetuar sua inscrição conforme os procedimentos
descritos.
3.7.1
Preencher o Formulário de Inscrição e transmitir os dados pela Internet.
3.7.1.1
Não serão aceitas inscrições que contenham dados e/ou informações incompletas.
3.7.2
Efetuar o pagamento da inscrição, usando o boleto que deverá ser impresso, após a conclusão do
preenchimento do Formulário de Inscrição, no valor do respectivo emprego, escolhido de acordo com o quadro
do item 1.5 desse Edital, em qualquer agência bancária ou e-banking até o dia 07 de fevereiro de 2020.
3.7.2.1
O pagamento nas agências bancárias deverá ser feito em espécie ou cheque do próprio candidato.
Havendo devolução do cheque, por qualquer motivo, a inscrição será imediatamente cancelada.
3.7.2.1.1
No valor da inscrição já estão inclusas as despesas bancárias.
3.7.2.1.2
O candidato deverá reter o boleto impresso e o comprovante de pagamento até a
homologação do Concurso, documentos estes essenciais para comprovação de
sua efetivação no certame, caso necessário.
3.7.2.1.3
Não será aceito pagamento do valor da inscrição por depósito em caixa eletrônico,
via postal, fac-símile, transferência eletrônica, DOC, DOC eletrônico, ordem de
pagamento ou depósito comum em conta corrente, condicional e/ou extemporâneo,
ou por qualquer outra via que não a especificada neste Edital.
3.7.2.2
O boleto deverá ser pago antecipadamente ao seu vencimento havendo feriado ou qualquer evento
que acarrete o fechamento de agências bancárias na localidade em que se encontra o candidato.
3.7.2.2.1
Será cancelada a inscrição paga após a data de vencimento mencionada no
item 3.7.2.
3.7.2.3
Será confirmada a inscrição somente após a comprovação do pagamento do valor da inscrição.
3.7.2.3.1
Confirmada a inscrição, não serão aceitos pedidos para a alteração de emprego,
seja qual for o motivo alegado.
3.7.2.3.2
Comprovado o pagamento, não haverá devolução da taxa de inscrição já paga,
salvo em caso de pagamento extemporâneo ou em duplicidade para o mesmo
emprego, suspensão ou anulação do concurso, alteração de regra editalícia
relacionada à data de prova, alteração ou exclusão de empregos, ou qualquer outro
quesito que interfira no interesse do candidato em participar do certame, por ordem
do Município de Campos do Jordão que fará a devolução da quantia paga do valor
da inscrição após o comunicado oficial disponibilizado no site www.ipefae.org.br
onde divulgará os procedimentos para o ressarcimento do valor da inscrição.
3.7.2.4
O candidato poderá emitir a 2ª via do boleto acessando a ‘área do candidato’ no setor de
Concursos do endereço eletrônico www.ipefae.org.br até às 23 horas e 30 minutos do dia 07 de
fevereiro de 2020. Após este período esta opção ficará indisponível.
3.7.3
O candidato poderá obter isenção do valor da inscrição, conforme previsto na Lei Municipal nº 2.086/1994 e
Decreto Municipal nº 7.428/2015, de acordo com o disposto no Capítulo 4 deste Edital.
O descumprimento das instruções para inscrição implicará na não efetivação da mesma, sendo automaticamente
canceladas, não cabendo reclamações posteriores.
A partir de 24 de fevereiro de 2020 conferir no site www.ipefae.org.br a Lista com o nome dos candidatos que efetuaram a
inscrição, tiveram os dados recebidos e o valor da inscrição para o Emprego escolhido pago, ou seja, que tiveram sua
inscrição efetivada.
3.9.1
Caso o candidato constate que sua inscrição não foi aceita, deverá interpor recurso até o dia 27 de fevereiro de
2020 manifestando sua constatação e enviando os comprovantes bancários necessários.
As informações referentes à data, ao horário e ao local de realização das provas (nome do estabelecimento, endereço e
sala) e emprego, assim como orientações para realização das provas estarão disponíveis a partir do dia 09 de março de
2020, no site www.ipefae.org.br.
3.10.1
É de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta de seu local de realização das provas e o
comparecimento no horário determinado.
O IPEFAE não se responsabiliza por solicitação de inscrição não recebida por motivos de ordem técnica dos computadores,
falhas de comunicação, ou pelo descumprimento das instruções para inscrição via internet que constam neste Edital, bem
como outros fatores que impossibilitem a transferência de dados, salvo por culpa exclusiva da própria instituição
organizadora.
O IPEFAE não se responsabiliza e desconsiderará relatórios, requerimentos de inscrição e/ou quaisquer documentos
entregues fora do período das inscrições, seja qual for o motivo alegado.
O candidato que necessitar de qualquer tipo de condição especial para realização das provas deverá solicitá-la no ato do
Formulário de Inscrição, indicando, claramente, quais os recursos especiais necessários e, ainda, enviar laudo médico
(original ou cópia autenticada em cartório) que justifique o atendimento especial solicitado. A solicitação de condições
especiais será atendida segundo critérios de viabilidade e de razoabilidade.
3.13.1
O Laudo Médico deverá ser encaminhado pelo candidato via internet ou pelos Correios.
3.13.1.1
O candidato que optar pelo envio via internet deverá enviar o(s) documento(s) digitalizado(s) no
momento de realização da inscrição ou acessando a Área do Candidato no setor de Concursos do
site www.ipefae.org.br após realizar sua inscrição.
3.13.1.2
O candidato que optar pelo envio pelos Correios deverá encaminhar, via Sedex ou Carta
Registrada com Aviso de Recebimento (AR), ao Instituto de Pesquisas Econômicas - IPEFAE, A/C
Departamento de Concursos Públicos, Assunto: ‘Laudo Médico/ Prefeitura Municipal de Campos do
Jordão - CP 02/2019’, situado na Rua Dr. Teófilo Ribeiro de Andrade, nº 797, Centro, São João da
Boa Vista-Sp, 13870-210.
3.13.2
A data limite de envio digitalizado ou postagem pelos Correios é de 06 de fevereiro de 2020. Após esse período,
a solicitação será indeferida, salvo nos casos de força maior.
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Candidatos que não tiverem comunicado o IPEFAE, por inexistir a doença na data limite referida, deverão fazê-lo via correio
eletrônico concurso@ipefae.org.br tão logo a condição seja diagnosticada. O candidato deverá apresentar Laudo Médico e
a solicitação será atendida segundo critérios de viabilidade e de razoabilidade frente a situação emergencial apresentada.

DA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DO VALOR DA INSCRIÇÃO
4.1

De acordo com a Lei Municipal nº 2.086/1994 e Decreto Municipal nº 7.428/2015, o candidato desempregado e que, em
razão de limitações de ordem financeira, não possa arcar com o pagamento da inscrição, sob pena de comprometimento do
sustento próprio e de sua família, poderá requerer isenção do pagamento do valor de inscrição.
4.1.1
O candidato, poderá requerer a isenção da taxa de inscrição dos dias 14 a 15 de janeiro de 2020 e deverá:
4.1.1.1
estar inscrito no Cadastro Único para Programa Sociais do Governo Federal – CADÚnico, de que
trata o Decreto n.º 6.135, de 26 de junho de 2007.
4.1.1.2
ter feito a inscrição de acordo com os itens 3.7; 3.7.1 e 3.7.1.1 deste edital.
4.1.1.3
Enviar digitalizado em um único arquivo, declaração que é desempregado e documentos pessoais.
4.1.1.4
Para solicitar a isenção do pagamento do valor da inscrição, o candidato deverá, após finalizada
sua inscrição, clicar no “Tipo de Solicitação de Isenção”, “CadÚnico + Documentos”, preencher e
conferir o formulário com todos os dados pessoais obrigatórios, enviar digitalizado os documentos
discriminados no item 4.1.1.4.2.1 e subitens em um único arquivo.
4.1.1.4.1
No formulário com todos os dados pessoais obrigatórios:
4.1.1.4.1.1
Para que o candidato não tenha problema com indeferimento da
solicitação, é necessário que informe os dados cadastrais
exatamente idênticos como estão no Cadastro Único. Quaisquer
inconsistências cadastrais podem interferir no processo de
concessão da isenção.
4.1.1.4.1.2
Para que o candidato seja considerado inscrito no CadÚnico, é
necessário que o candidato tenha sido incluído no Cadastro há
pelo menos 45 dias e que tenha atualizado seu cadastro há
menos de 48 meses.
4.1.1.4.1.3
A declaração falsa sujeitará o candidato às sanções previstas em
lei, aplicando-se, ainda, o disposto no parágrafo único do art. 10
do Decreto no 83.936, de 6 de setembro de 1979.
4.1.1.4.2
O arquivo digitalizado com as documentações:
4.1.1.4.2.1
Deverá conter uma declaração de próprio punho que é
desempregado, não se encontra em gozo de nenhum benefício
previdenciário de prestação continuada, não aufere nenhum tipo
de renda, e sua situação econômico-financeira não lhe permite
pagar o valor da inscrição sem prejuízo do sustento próprio ou de
sua família, respondendo civil e criminalmente pelo inteiro teor de
sua declaração.
4.1.1.4.2.1.1
A declaração citada no item anterior, deverá
ser acompanhada de documentos, tais como:
a)
Cópia do documento de identidade (RG);
b)
Cópia do CPF;
c1) Cópia das páginas da CTPS que contenham
foto, qualificação civil e a página do contrato
de trabalho em branco, no caso de candidato
que nunca teve vínculo empregatício
registrado na CTPS;
c2) Cópia das páginas da CTPS que contenham
foto, qualificação civil e página do último
contrato de trabalho com a devida
escrituração da data de saída e página
subsequente em branco para o candidato
que teve encerrado vínculo empregatício;
d)
Comprovação de não estar recebendo
seguro desemprego.
4.1.1.4.3
Após preencher os dados e selecionar o arquivo digitalizado com os documentos,
clicar em “Enviar Pedido de Isenção”, transmitindo os dados, enviando a solicitação
e o arquivo.
4.1.1.5
O Município de Campos do Jordão e/ou o IPEFAE consultará ao órgão gestor do CADÚnico,
através do SISTAC, para confirmar a veracidade das informações prestadas pelo candidato.
4.1.1.5.1
Qualquer problema em relação ao Cadastro Único deve ser resolvido pelo
Responsável Familiar da família do candidato, no Centro de Referência da
Assistência Social (CRAS) ou local de cadastramento municipal. O SISTAC apenas
reconhecerá alterações de dados realizadas no sistema do Cadastro Único após 45
dias, em média.
4.1.1.6
Não será concedida a isenção do pagamento do valor da inscrição ao candidato abrangido pela Lei
Municipal nº 2.086/1994 e Decreto Municipal nº 7.428/2015 que:
a) omitir informações e/ou torná-las inverídicas;
b) fraudar e/ou falsificar documentos;
c) requerer a isenção de pagamento do valor da inscrição preenchendo os dados incorretos ou
incompletos, não atendendo o disposto no item 4.1.1.4.1 e subitens.
d) não enviar a declaração e os documentos, conforme disposto no item 4.1.1.4.2 e subitens.
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As informações prestadas na declaração e nos demais documentos serão de inteira responsabilidade
do candidato que responderá civil e criminalmente pelo teor das afirmativas.
4.1.1.8
O candidato poderá se valer do Modelo de Declaração, constante no Anexo IV deste Edital.
As documentações discriminadas nos itens 4.1.1.4.2.1 e 4.1.1.4.2.1.1 e subitens, apresentada em desconformidade deste
Edital, não será analisada.
Constatada a irregularidade da inscrição, a inclusão do candidato como isento será automaticamente cancelada,
considerados nulos todos os atos dela decorrentes, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
O deferimento ou indeferimento da solicitação do pedido de isenção de pagamento do valor da inscrição do candidato será
publicado no site www.ipefae.org.br, no dia 27 de janeiro de 2020.
O candidato cujo requerimento de isenção do pagamento do valor da inscrição for deferido, estará automaticamente inscrito
neste Concurso Público.
Caberá recurso contra o indeferimento da isenção do pagamento do valor da inscrição, que deverá ser efetuado no período
de 28 a 29 de janeiro de 2020.
A decisão referente ao deferimento ou indeferimento dos recursos será publicada no site www.ipefae.org.br, no dia 04 de
fevereiro de 2020.
O candidato que tiver o pedido de isenção do pagamento do valor da inscrição indeferido, poderá efetuar sua inscrição
conforme o constante no item 3.7.2 e seus subitens.

DAS VAGAS RESERVADAS A CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA
5.1

5.2

5.3

Às pessoas com deficiência que pretendam fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas no artigo 37, §§ 1º e 2º, do
Decreto Federal n.º 3.298, de 20 de dezembro de 1999, no Decreto Federal n.º 5.296, de 02 de dezembro de 2004, que
regulamenta a Lei Federal n.º 7.853/89, Decreto nº 9.508, de 24 de setembro de 2018 e na Legislação Municipal vigente, é
assegurado o direito de inscrição, esclarecendo que, no momento oportuno, será verificado se as atribuições do emprego,
descritas no Anexo II deste Edital, são compatíveis com a deficiência que possuem, o que será aferido em perícia médica
oficial, quando da realização dos exames pré-admissionais por profissionais credenciados pelo Município.
5.1.1
Aos candidatos com deficiência serão reservados o percentual mínimo de 5% (cinco por cento) das vagas
oferecidas, em face da classificação obtida, de acordo com o art. 1º, § 1º do Decreto Federal nº 9.508/2018,
regendo-se a disputa pela igualdade de condições, atendendo assim, ao princípio da competitividade.
5.1.1.1
As vagas destinadas aos candidatos com deficiência que resultaram em número fracionado,
respeitando os percentuais previstos no art. 5º, § 2º, da Lei nº 8.112/1990 e art. 1º, § 1º do Decreto
Federal nº 9.508/2018, foram elevadas até o número inteiro subsequente.
5.1.2
Caso surjam novas vagas no decorrer do prazo de validade deste Concurso Público, 5% (cinco por cento) delas
serão igualmente reservadas aos candidatos com deficiência, devidamente aprovados.
5.1.3
Havendo candidato com deficiência aprovado e caso exista ou surjam novas vagas, será respeitada a ordem de
convocação do(s) candidato(s) para ocupar(em) exatamente a 5ª, 21ª, 41ª, 61ª, 81ª vaga e assim
sucessivamente, de acordo com o percentual disposto nos itens 5.1.1 e 5.1.2.
No Formulário de Inscrição, os candidatos deverão declarar a deficiência que possuem e se necessitam de condições
especiais para se submeterem às provas.
5.2.1
O candidato com deficiência, após efetuar sua inscrição, deverá comunicar a deficiência através de um Atestado
Médico (cópia autenticada ou original) conforme modelo disponível no Anexo III deste Edital, emitido com data
de, no máximo, 3 (três) anos anterior à data do encerramento das inscrições.
5.2.1.1
O Atestado Médico deverá ser legível e constar o nome completo do candidato, a espécie, o grau
ou o nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente de Classificação
Internacional de Doença – CID, bem como a provável causa da deficiência. Deverá constar
também a Data de emissão do documento, Nome, Assinatura, Carimbo e número do CRM do
Médico Especialista na área de deficiência/doença do candidato.
5.2.1.1.1
O Atestado Médico deverá ser encaminhado pelo candidato via internet ou pelos
Correios.
5.2.1.1.1.1
O candidato que optar pelo envio via internet deverá enviar o (s)
documento (s) digitalizado (s) no momento de realização da inscrição
ou acessando a Área do Candidato no setor de Concursos do site
www.ipefae.org.br.
5.2.1.1.1.2
O candidato que optar pelo envio pelos Correios deverá encaminhar,
via Sedex ou Carta Registrada com Aviso de Recebimento (AR), ao
Instituto de Pesquisas Econômicas - IPEFAE, A/C Departamento de
Concursos Públicos, Assunto: ‘Laudo Médico/ Prefeitura Municipal de
Campos do Jordão - CP 02/2019’, situado na Rua Dr. Teófilo Ribeiro
de Andrade, nº 979, Centro, São João da Boa Vista - SP, CEP
13870-210.
5.2.1.1.2
A data limite de envio digitalizado ou postagem pelos Correios é de 06 de fevereiro
de 2020.
5.2.1.1.3
O atestado médico terá validade exclusivamente para este Concurso Público e em
hipótese alguma será devolvido, como também não será fornecida cópia ao
candidato.
O candidato inscrito na condição de pessoa com deficiência que necessite de condição especial para realização da prova
deverá solicitá-lo expressamente por ocasião da inscrição no Concurso Público, com justificativa acompanhada de Atestado
Médico original ou cópia autenticada em cartório, com as informações especificadas no item 4.2.1.1.
5.3.1
A solicitação da condição especial e o parecer deverão ser enviadas até o dia 06 de fevereiro de 2020 via
internet ou pelos Correios, nas formas citadas nos itens 5.2.1.1.1.1 ou 5.2.1.1.1.2 deste Edital.
5.3.2
Caso o candidato não envie a solicitação da condição especial de que precisa e o parecer do especialista no
prazo determinado, não realizará as provas com a condição especial, mesmo que tenha assinalado tal opção no
Formulário de Inscrição.
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É de responsabilidade exclusiva do candidato observar os dias e horários de funcionamento dos Correios para envio da
documentação.
O candidato que não realizar a inscrição de acordo com o disposto no item 5.2 e seus subitens não será considerado como
candidato com deficiência apto para concorrer às vagas reservadas, mesmo que tenha assinalado tal opção no Formulário
de Inscrição, inclusive não sendo cabível impetrar recurso sobre o tema.
Na falta de candidatos aprovados para as vagas reservadas a candidatos com deficiência, serão preenchidas pelos demais
candidatos, com estrita observância da ordem classificatória.
O local de realização das provas oferecerá condições de acessibilidade aos candidatos com deficiência segundo as
peculiaridades dos inscritos, contando também com indicações seguras de localização, de modo a evitar que esses
candidatos venham a ser prejudicados.
Não serão considerados como deficiência, especificamente visual, distúrbios de acuidade visual passíveis de correção
simples do tipo miopia, astigmatismo, estrabismo e congêneres.
Ao ser convocado, o candidato deverá submeter-se à Perícia Médica indicada pelo Município de Campos do Jordão, que
confirmará de modo definitivo o enquadramento da situação do candidato como candidato com deficiência e a
compatibilidade com o emprego pretendido, como também fará avaliação do potencial de trabalho do candidato frente às
rotinas do emprego.
5.9.1
Quando da convocação do candidato aprovado para o exame admissional, será eliminado da lista de candidato
com deficiência o candidato cuja deficiência, assinalada no Formulário de Inscrição, não se confirme.
Será eliminado do Concurso Público o candidato cuja deficiência assinalada no Formulário de Inscrição não seja compatível
com o emprego pretendido.
A análise dos aspectos relativos ao potencial de trabalho do candidato com deficiência, frente às rotinas do emprego, será
realizada pelo Município de Campos do Jordão através de perícia médica e obedecerá ao disposto no art. 5º, § 1º do Decreto
Federal nº 9.508/2018 e art. 44 do Decreto Federal n.º 3.298/1999.
A perícia médica emitirá parecer observando:
a)
b)
c)
d)
e)

5.13

5.14

5.15
5.16
5.17
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as informações prestadas pelo candidato no ato da inscrição;
a natureza das atribuições e tarefas essenciais do emprego a desempenhar;
a viabilidade das condições de acessibilidade e as adequações do ambiente de trabalho na execução das
tarefas;
a possibilidade de uso, pelo candidato, de equipamentos ou outros meios que habitualmente utilize;
o CID e outros padrões reconhecidos nacional e internacionalmente.

A perícia médica também avaliará a compatibilidade entre as atribuições do emprego e a deficiência do candidato durante o
período do Estágio Probatório.
5.13.1
Os procedimentos de perícia médica dos candidatos contratados obedecerão à legislação federal, estadual e
municipal aplicável ao tema.
As pessoas com deficiência, resguardadas as condições previstas no Decreto Federal n.º 9.508/2018, participarão deste
certame em total igualdade de condições em relação aos demais candidatos no que se refere ao conteúdo das provas,
avaliação, critérios de aprovação, horários e locais de aplicação das provas e à nota mínima exigida.
Os candidatos com deficiência, caso forem aprovados no Concurso Público, terão seus nomes divulgados na listagem geral
dos aprovados e em listagem à parte.
O candidato com deficiência que não realizar a inscrição ou não proceder conforme todas as instruções constantes neste
Capítulo e seus itens perderá o direito a concorrer à reserva de vagas referida no item 5.1.1.
Será divulgada através do site www.ipefae.org.br a listagem dos candidatos que tiveram a suas inscrições e/ou pedido de
condição especial para realização da prova deferidos.

DAS ETAPAS
6.1

6.2

6.3

As etapas serão realizadas no município de Campos do Jordão-SP.
6.1.1
Na hipótese do número de inscritos ser maior que a capacidade dos locais e espaços disponíveis na cidade de
Campos do Jordão, os organizadores se reservam no direito de indicar e alocar candidatos em estabelecimentos
de cidades próximas à Campos do Jordão para suprir a demanda.
Este Concurso Público constará de uma Prova Objetiva de Múltipla Escolha para todos os empregos, de caráter
eliminatório e classificatório, Prova Prática para os empregos de Advogado, Assistente Administrativo, Fiscal (Feira),
Fiscal (Meio Ambiente), Fiscal (Obras), Fiscal (Posturas), Fiscal (Sanitário), Fiscal (Tributos), Motorista, Operador de
Máquinas (Patrol), Operador de Máquinas (Retroescavadeira) e Procurador Municipal, de caráter eliminatório e
classificatório e Teste de Aptidão Física para os empregos de Agente de Defesa Civil, Bombeiro Civil e Guarda
Municipal (Grupamento Especial), de caráter eliminatório, Curso de Formação para os empregos de Agente
Comunitário de Saúde, Agente de Controle de Endemias e Guarda Municipal (Grupamento Especial), de caráter
eliminatório.
6.2.1
Para o emprego de Guarda Municipal Civil, este Concurso Público ainda constará das etapas de Aferição de
Altura, Avaliação Psicólogica e Investigação de Conduta Social, de caráter eliminatórios.
Da Prova Objetiva de Múltipla Escolha
6.3.1

A Prova Objetiva de Múltipla Escolha, para todos os empregos, está prevista para realizar-se nas prováveis
datas de 15 de março de 2020 e 22 de março de 2020 em dois turnos, divididos por emprego conforme o
quadro a seguir.

(SEGUE NAS PRÓXIMAS PÁGINAS)
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15 de março de 2020
MANHÃ

TARDE

Início previsto: 9h00

Início previsto: 15h00

Assistente Administrativo
Agente de Controle de Endemias
Agente de Sinalização Viária
Desenhista
Guarda Municipal (Grupamento Especial)
Topógrafo

Agente Comunitário de Saúde
Agente de Trânsito
Fiscal (Feira)
Fiscal (Meio Ambiente)
Fiscal (Obras)
Fiscal (Posturas)
Fiscal (Sanitário)
Fiscal (Tributos)

Bibliotecário
Coordenador de Unidade de Assistência Social
Engenheiro Agrônomo
Procurador Municipal
Psicólogo

Advogado
Arquiteto
Assistente Social
Professor de Educação Física

22 de março de 2020
MANHÃ

TARDE

Início previsto: 9h00

Início previsto: 15h00

Calceteiro
Carpinteiro
Eletricista
Pedreiro

Coveiro
Encanador
Faxineiro
Pintor

Agente de Defesa Civil
Cozinheira
Auxiliar Cuidador
Motorista
Operador de Máquina (Patrol)

Bombeiro Civil
Cuidador
Operador de Máquina (Retroescavadeira)
Recepcionista

6.3.1.1

A confirmação do(s) local(is), data e horário de realização serão divulgados nos sites
www.ipefae.org.br e www.camposdojordao.sp.gov.br, até o dia 09 de março de 2020.
Todos os candidatos terão suas provas objetivas elaboradas, aplicadas e corrigidas pelo IPEFAE.
A Prova Objetiva, com duração máxima de 2h00 (duas horas) – nestas já incluído o tempo do preenchimento da
Folha de Respostas - constará questões de múltipla escolha para todos os empregos, conforme descrição do
quadro abaixo:

6.3.2
6.3.3

QUESTÕES
CG

PONTUAÇÃO

CE

UNI

LP

MAT

INF

CE

TOTAL

CG

CE

PONTUAÇÃO
MÁXIMA

ADVOGADO

02

07

03

02

16

30

14 x 1

16 x 2

46 pontos

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

02

06

06

02

14

30

16 x 1

14 x 2

44 pontos

AGENTE DE CONTROLE DE ENDEMIAS

02

06

06

02

14

30

16 x 1

14 x 2

44 pontos

AGENTE DE DEFESA CIVIL

03

04

03

-

10

20

10 x 1

10 x 2

30 pontos

AGENTE DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

02

06

06

02

14

30

16 x 1

14 x 2

44 pontos

AGENTE DE TRÂNSITO

02

06

06

02

14

30

16 x 1

14 x 2

44 pontos

ARQUITETO

02

07

03

02

16

30

14 x 1

16 x 2

46 pontos

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

03

07

06

-

14

30

16 x 1

14 x 2

44 pontos

ASSISTENTE SOCIAL

02

07

03

02

16

30

14 x 1

16 x 2

46 pontos

AUXILIAR CUIDADOR

03

04

03

-

10

20

10 x 1

10 x 2

30 pontos

BIBLIOTECÁRIO

02

07

03

02

16

30

14 x 1

16 x 2

46 pontos

BOMBEIRO CIVIL

03

04

03

-

10

20

10 x 1

10 x 2

30 pontos

CALCETEIRO

05

04

03

-

08

20

12 x 1

8x2

28 pontos

CARPINTEIRO

05

04

03

-

08

20

12 x 1

8x2

28 pontos

COORDENADOR DE UNIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

02

07

03

02

16

30

14 x 1

16 x 2

46 pontos

COVEIRO

05

04

03

-

08

20

12 x 1

8x2

28 pontos

COZINHEIRA

03

04

03

-

10

20

10 x 1

10 x 2

30 pontos

CUIDADOR

03

04

03

-

10

20

10 x 1

10 x 2

30 pontos

DESENHISTA

02

06

06

02

14

30

16 x 1

14 x 2

44 pontos

ELETRICISTA

05

04

03

-

08

20

12 x 1

8x2

28 pontos

ENCANADOR

05

04

03

-

08

20

12 x 1

8x2

28 pontos

ENGENHEIRO AGRÔNOMO

02

07

03

02

16

30

14 x 1

16 x 2

46 pontos

EMPREGOS
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FAXINEIRO

05

04

03

-

08

20

12 x 1

8x2

28 pontos

FISCAL (FEIRA)

02

06

06

02

14

30

16 x 1

14 x 2

44 pontos

FISCAL (MEIO AMBIENTE)

02

06

06

02

14

30

16 x 1

14 x 2

44 pontos

FISCAL (OBRAS)

02

06

06

02

14

30

16 x 1

14 x 2

44 pontos

FISCAL (POSTURAS)

02

06

06

02

14

30

16 x 1

14 x 2

44 pontos

FISCAL (SANITÁRIO)

02

06

06

02

14

30

16 x 1

14 x 2

44 pontos

FISCAL (TRIBUTOS)

02

06

06

02

14

30

16 x 1

14 x 2

44 pontos

GUARDA MUNICIPAL (GRUPAMENTO ESPECIAL)

02

06

06

02

14

30

16 x 1

14 x 2

44 pontos

MOTORISTA

03

04

03

-

10

20

10 x 1

10 x 2

30 pontos

OPERADOR DE MÁQUINAS (PATROL)

03

04

03

-

10

20

10 x 1

10 x 2

30 pontos

OPERADOR DE MÁQUINAS (RETROESCAVADEIRA)

03

04

03

-

10

20

10 x 1

10 x 2

30 pontos

PEDREIRO

05

04

03

-

08

20

12 x 1

8x2

28 pontos

PINTOR

05

04

03

-

08

20

12 x 1

8x2

28 pontos

PROCURADOR MUNICIPAL

02

07

03

02

16

30

14 x 1

16 x 2

46 pontos

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA

02

07

03

02

16

30

14 x 1

16 x 2

46 pontos

PSICÓLOGO

02

07

03

02

16

30

14 x 1

16 x 2

46 pontos

RECEPCIONISTA

03

04

03

-

10

20

10 x 1

10 x 2

30 pontos

TOPÓGRAFO

02

06

06

02

14

30

16 x 1

14 x 2

44 pontos

SIGLAS
UNI=Conhecimento Universal / LP=Língua Portuguesa / MAT=Matemática / INF=Noções de Informática
CG=Conhecimentos Gerais / CE=Conhecimentos Específicos

6.3.3.1

6.3.4
6.3.5
6.3.6

6.3.7

6.3.8

6.3.9
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Cada questão será constituída de 4 (quatro) alternativas (sendo apenas uma considerada correta),
sendo abrangidas pelos conteúdos apresentados no Anexo I deste Edital.
6.3.3.2
O candidato deverá, obrigatoriamente, marcar, para cada questão, uma única resposta, sob pena
de arcar com os prejuízos decorrentes de marcações indevidas.
6.3.3.2.1
Não será permitido que as marcações na folha de respostas sejam feitas por outras
pessoas, salvo em caso de candidato que tenha solicitado condição especial para
esse fim. Nesse caso, se necessário, o candidato será acompanhado por um fiscal
do IPEFAE devidamente treinado.
6.3.3.3
Feito com base nas marcações da folha de respostas, será atribuído 1,0 (um) ponto para cada
questão de Conhecimentos Gerais e 2,0 (dois) pontos para cada questão de Conhecimentos
Específicos, caso a resposta do candidato esteja em concordância com o gabarito oficial definitivo
da prova ou 0,0 (zero) pontos caso a resposta do candidato esteja em discordância com o gabarito
oficial definitivo da prova ou tenha deixado em branco.
6.3.3.4
Será utilizada no Caderno de Provas fonte Arial.
6.3.3.4.1
O Instituto de Pesquisas Econômicas-IPEFAE se reserva a utilizar na diagramação
das provas, se necessário, fonte com tamanho mínimo de 8,5, sem espaçamento
antes e depois das linhas e simples entre elas.
Para ser aprovado na Prova Objetiva o candidato deverá obter no mínimo 50% (cinquenta por cento) do total dos
pontos.
É de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta de seu local de prova, o comparecimento no
local, na data e no horário determinado, com todos os custos e despesas sob sua responsabilidade.
Os candidatos deverão comparecer ao local da Prova com antecedência mínima de, pelo menos, 30 (trinta)
minutos, munidos do boleto quitado, documento de identidade original com foto, caneta esferográfica azul ou
preta, lápis preto e borracha.
Serão considerados documentos de identidade: carteiras expedidas pelos Comandos Militares, pelas Secretarias
de Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos de Bombeiros Militares; carteiras
expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (ordens, conselhos, etc.); Passaporte; Certificado
de Reservista; Carteiras Funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal, valham como identidade;
Carteira de Trabalho; Carteira Nacional de Habilitação (somente modelo com foto), todos em seu modelo
ORIGINAL.
6.3.7.1
Documentos digitais com foto só serão aceitos caso consigam ser validados no ato pelos meios
disponibilizados para autenticação (aplicativos oficiais, sites oficiais etc), não se responsabilizando
a empresa pela impossibilidade de validação em virtude dos meios estarem off-line, por falhas nos
gestores dos aplicativos ou por falta de sinal da internet.
6.3.7.2
O documento de identidade deverá possuir foto recente.
6.3.7.2.1
A alteração das características físicas do titular que gere dúvida sobre sua
identidade, poderá ter como consequência a validade negada da identidade, de
acordo com o Decreto Federal nº 9278, de 05 de fevereiro de 2018.
Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia da realização das provas, seu documento de
identidade original, seja por motivo de perda, furto ou roubo, deverá apresentar documento que ateste o registro
da ocorrência policial com data de, no máximo, 10 (dez) dias antes da data de realização das provas, bem como
outro documento (ORIGINAL) que o identifique. Nesta ocasião poderá ser submetido à identificação especial,
ciente de possível coleta de assinaturas e de impressão digital em ata própria para ocorrências.
6.3.8.1
A identificação especial também poderá ser exigida do candidato cujo documento de identificação
apresente dúvidas relativas à fisionomia e/ou à assinatura do portador.
Não serão aceitos como documento de identidade: certidões de nascimento, títulos eleitorais, carteiras de
motorista (modelo sem foto), carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor de identidade, documentos
ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados, cópias (mesmo sendo autenticadas em cartório) e protocolos.
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6.3.10
6.3.11

6.3.12

6.3.13

6.3.14

6.3.15

6.3.16
6.3.17

6.3.18

6.3.19
6.3.20

6.3.21
6.3.22
6.3.23
6.3.24

6.3.25
6.3.26

6.3.27
6.3.28
6.3.29
6.3.30

6.3.31
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Não será admitido na sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido para o exame ou
que não estiver de posse dos documentos hábeis previsto nos itens 6.3.6 e 6.3.7.
Será vedado o candidato que comparecer e/ou permanecer no local da Prova Objetiva com vestimenta
inadequada (trajando somente vestes de banho, sem camisa, com boné, com chapéu, com touca, com gorro,
óculos escuros, etc.), devido caracterizar tentativa de fraude.
O candidato deverá levar somente os objetos citados no item 6.3.6 deste Edital. Caso assim não proceda, os
pertences pessoais serão deixados em local indicado pelos aplicadores durante todo o período de permanência
dos candidatos no local da prova, sendo de exclusiva responsabilidade do candidato eventuais perdas, extravios
ou danos que eventualmente ocorrerem.
Os objetos ou documentos perdidos durante a realização das provas, que porventura venham a ser entregues ao
IPEFAE, serão guardados pelo prazo de 15 (quinze) dias e encaminhados posteriormente à:
6.3.13.1
Seção de achados e perdidos dos Correios, se tratando de documentos.
6.3.13.2
Instituições assistencialistas, se tratando de objetos.
Não será permitida a presença de pessoas não autorizadas no recinto onde serão realizadas as provas. Poderão
permanecer no local, durante a realização do certame, apenas os candidatos devidamente inscritos e que
estejam procedendo conforme o disposto neste Edital e Fiscais e Profissionais contratados da Equipe de
Aplicação de Provas. Outras pessoas serão permitidas somente com autorização da Comissão de Concurso.
No decorrer da Prova Objetiva, se o candidato observar qualquer anormalidade de prova trocada, ou seja, lhe for
entregue prova de outro emprego, ou anormalidade gráfica, relacionada ao tipo de prova a que se submeteria
perante o emprego escolhido, deverá manifestar-se junto ao Fiscal de Sala, que consultará a Coordenação do
Concurso Público, a qual buscará a solução imediata e registrará ocorrência para posterior análise da banca
examinadora.
Sempre que o candidato observar qualquer anormalidade no decorrer da prova objetiva, deverá se manifestar no
momento da execução da prova, sob pena de não poder apresentar, posteriormente, eventual recurso.
Será eliminado deste Concurso Público quando ficar constatado que candidato apresentou a(s) seguinte(s)
conduta(s): faltar, chegar atrasado à prova, ou que, durante a sua realização, for colhido em flagrante se
comunicando com outro candidato ou com pessoas estranhas, oralmente, por escrito ou através de
equipamentos eletrônicos, realizar qualquer tipo de consulta à livros, apostilas, códigos, manuais, impressos,
anotações, revistas, folhetos e quaisquer outros tipos de consulta, inclusive por meio de ferramentas eletrônicas,
ou ainda, que venha a tumultuar a realização das provas com comportamentos inadequados, podendo ainda
legalmente responder pelos atos ilícitos praticados.
É vedado durante a realização das provas, o porte ou uso de qualquer equipamento eletrônico, como telefone
celular, tablet, notebook, bip, calculadora, máquina fotográfica, entre outros correlatos.
6.3.18.1
Não será permitido ao candidato a utilização de qualquer equipamento referido no item anterior ao
término das provas, enquanto o mesmo estiver dentro do local de realização das provas.
6.3.18.2
Durante a realização das provas poderão ser utilizados pelo IPEFAE procedimentos com o objetivo
de identificar o porte de aparelhos eletrônicos pelos candidatos, bem como medidas adicionais de
segurança e identificação.
Será vedado ao candidato se ausentar do recinto. Em casos especiais, será acompanhado por um fiscal do
referido Concurso Público.
A prova terá duração de 2h00 (duas horas) - nestas já incluído o tempo do preenchimento da Folha de Respostas
(Gabarito Oficial de Respostas) -, sendo que o tempo mínimo de permanência na sala será de 1h00 (uma hora).
6.3.20.1
Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para aplicação das provas em
virtude de afastamento do candidato da sala de provas, seja qual for o motivo, exceto nas
condições previstas no subitem 6.3.31.1.
6.3.20.2
Será desclassificado do Concurso Público o candidato que recusar-se a entregar o material das
provas ao término do tempo destinado para a sua realização.
As instruções dadas pelos fiscais, assim como as contidas no Cadernos de Provas e Folhas de Respostas,
deverão ser respeitadas pelos candidatos.
As Folhas de Respostas das Provas Objetivas serão corrigidas por meio de processamento eletrônico de leitura
ótica.
A Folha de Respostas será identificada, em campo específico, pelo nome, número de inscrição e pela assinatura
do candidato.
As respostas deverão ser assinaladas pelos candidatos na Folha de Respostas com caneta esferográfica azul ou
preta.
6.3.24.1
Não serão computadas questões não assinaladas, questões que contenham mais de uma
resposta, emendas ou rasuras, ainda que legível.
A não assinatura por parte do candidato na Folha de Respostas resultará na eliminação automática do mesmo.
Não haverá substituição da Folha de Respostas, exceto por ocorrência de responsabilidade exclusiva da
administração ou da organização do Concurso Público, sendo de responsabilidade exclusiva do candidato os
prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente, emendas ou rasuras, ainda que legíveis. Estas serão
consideradas ERRADAS, assim como as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta.
Por razões de segurança e de ordem técnica, os candidatos poderão levar consigo o caderno de questões após
o tempo mínimo de permanência na sala de Provas.
Sairão simultaneamente os 3 (três) últimos candidatos de cada sala. Havendo insistência por parte do candidato
em sair da sala, este será considerado desistente do Concurso Público.
Não serão fornecidos exemplares do caderno de questões a candidatos ou Instituições de Direito Público ou
Privado, após o encerramento do Concurso Público.
No dia de realização das provas, não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de aplicação das provas
e/ou pelas autoridades presentes, informações referentes ao conteúdo das provas e/ou aos critérios de avaliação
e classificação.
A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas deverá levar um
acompanhante, que ficará em sala reservada para essa finalidade, e que também será responsável pela guarda
da criança. A candidata nesta condição que não levar acompanhante não realizará as provas.
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6.3.31.1
6.3.32
6.3.33
6.3.34

6.4

Será concedido tempo adicional para a execução da prova à candidata devido ao tempo
despendido com a amamentação.
É expressamente proibido ao candidato permanecer com armas no local de realização das provas, ainda que
detenha o porte legal de arma, sob pena de sua desclassificação neste Concurso Público.
Não serão realizadas provas fora do local, cidade, data e horário determinados, salvo por motivo de força maior.
Não haverá, em hipótese alguma, segunda chamada, vista, revisão de provas ou de resultados, seja qual for o
motivo alegado.

Da Prova Prática
6.4.1

6.4.2

6.4.3

6.4.4

A Prova Prática, para os empregos de Advogado, Assistente Administrativo, Fiscal (Feira), Fiscal (Meio
Ambiente), Fiscal (Obras), Fiscal (Posturas), Fiscal (Sanitário), Fiscal (Tributos), Motorista, Operador de
Máquinas (Patrol), Operador de Máquinas (Retroescavadeira) e Procurador Municipal, está prevista para
realizar-se na provável data de 17 de maio de 2020.
A Prova Prática será avaliada numa escala de 0 (zero) a 50 (cinquenta) pontos.
6.4.2.1
Para ser aprovado na Prova Prática, o candidato deverá obter, no mínimo, 50% (cinquenta por cento)
dos pontos totais distribuídos.
A convocação dos candidatos que realizarão a Prova Prática, confirmação do(s) local(is), data e horário de
realização será divulgada no site www.ipefae.org.br e www.camposdojordao.sp.gov.br, até o dia 11 de maio
de 2020.
6.4.3.1
A prova prática terá sua realização em data divulgada na convocação e poderá ser realizada em
horários diversos, de acordo com cada emprego.
6.4.3.2
A distribuição dos candidatos no(s) horário(s) designado(s) para a realização da Prova Prática será
definida tendo por critério a ordem alfabética de nomes dos candidatos.
Respeitando a classificação alcançada na Prova Objetiva de Múltipla Escolha realizada em ordem crescente,
serão convocados para realizarem a Prova Prática, desde que aprovados na Prova Objetiva de Múltipla Escolha,
a quantidade estrita de candidatos discriminada na tabela a seguir.
EMPREGO PÚBLICO

QUANTIDADE DE CONVOCADOS

Advogado

20

Assistente Administrativo

100

Fiscal (Feira)

25

Fiscal (Meio Ambiente)

25

Fiscal (Obras)

25

Fiscal (Posturas)

25

Fiscal (Sanitário)

25

Fiscal (Tributos)

25

Motorista

30

Operador de Máquinas (Patrol)

15

Operador de Máquinas (Retroescavadeira)

15

Procurador Municipal

20

6.4.4.1

6.4.5
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No caso de empate por nota na listagem de aprovados na Prova Objetiva de Múltipla Escolha, será
realizado o desempate conforme previsto nos subitens 2, 3, 4, 5, 6 e 7 e subitem 7.2.1 do item 7.2
deste Edital.
6.4.4.1.1
A Prova Prática será realizada exclusivamente ao limite de candidatos estabelecido
na tabela do item 6.4.4.
6.4.4.1.2
Os demais candidatos, mesmo que tenham obtido nota igual ou superior a 50%
(cinquenta por cento) dos pontos na Prova Objetiva, mas que não se enquadram
no estabelecido na tabela do item 6.4.4 estão desclassificados do certame.
A Prova Prática destina-se a avaliar a postura, conhecimento, raciocínio, adequabilidade, técnica e habilidade do
candidato na resolução e execução de tarefas típicas ou do emprego, a fim de comprovar seu domínio sobre as
tarefas determinadas, sendo propostas e avaliadas embasadas nas atribuições constantes no Anexo II.
6.4.5.1
A Prova Prática dos empregos de Advogado e Procurador Municipal, com duração máxima de 3
(três) horas, consistirá na redação de 1 (uma) peça profissional, elaborada em consonância com o
conteúdo de conhecimentos específicos em Direito, constante no Anexo I, deste Edital. Será
avaliada quanto a adequação ao problema apresentado, conforme os seguinte tópicos:
Endereçamento (02 pontos), Qualificação (08 pontos), Regularidade Formal (03 pontos), Dos Fatos
(05 pontos), Fundamentação (10 pontos), Pedidos (10 pontos), Fechamento (04 pontos),
Estruturação (04 pontos) e Adequação Textual (04 pontos).
6.4.5.1.1
Deverá ser rigorosamente observado, para a confecção da peça processual, o
limite máximo de 120 (cento e vinte) linhas.
6.4.5.1.2
Para a elaboração da peça processual, o candidato poderá consultar a Constituição
Federal e demais legislações (“lei seca”), desacompanhadas de quaisquer
anotações ou comentários, podendo consultar, também, súmulas, sem comentários
ou anotações.
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6.4.5.1.2.1

6.4.6

6.4.7
6.4.8

6.4.9

Av. Frei Orestes Girardi, 893
Vila Abernéssia

Será de responsabilidade do candidato levar o seu próprio
material de consulta, sem anotações ou comentários.
6.4.5.1.2.2
O candidato que não levar o material solicitado não poderá fazer
uso do material dos demais candidatos em sala, devendo realizar
a prova sem a referida consulta.
5.4.5.1.2.3
O candidato que for surpreendido a qualquer momento durante a
realização do concurso utilizando material de consulta em
desacordo com as informações contidas neste Edital, será
eliminado do Concurso Público.
6.4.5.2
A Prova Prática dos empregos de Assistente Administrativo, Fiscal (Feira), Fiscal (Meio
Ambiente), Fiscal (Obras), Fiscal (Posturas), Fiscal (Sanitário) e Fiscal (Tributos), com
duração máxima de 3 (três) horas, a partir da exposição de um caso-situação/problema, consistirá
na produção de 01 (uma) comunicação oficial no padrão ofício, baseada no Manual de Redação
Oficial da Presidência da República (3ª Edição, Revista, Atualizada e Ampliada, 2018). Será
avaliada a estrutura do documento e a adequação ao problema apresentado, conforme os
seguintes tópicos: Cabeçalho (sem brasão ou logo) (03 pontos), Identificação do Expediente (06
pontos), Local e Data do Documento (03 pontos), Endereçamento (06 pontos), Assunto (03
pontos), Texto do Documento (25 pontos), Fecho (01 ponto), Identificação do Signatário (03
pontos).
6.4.5.2.1
O ‘Texto do Documento’ do Ofício, desconsiderada os outros tópicos do documento
no padrão ofício, deverá conter no mínimo 10 linhas e no máximo 15 linhas.
6.4.5.2.2
Não será permitida nenhuma espécie de consulta, nem a utilização de livros,
códigos, manuais, impressos ou quaisquer anotações.
6.4.5.3
A Prova Prática do emprego de Motorista, de acordo com as orientações e tempo de prova
determinado pelo avaliador, constará de condução de veículo(s) compatível(is) com a categoria
exigida, buscando evidenciar de forma profissional a postura do condutor, os critérios de avaliação
serão cobrados conforme a Resolução n.º 168/2004 do CONTRAN. As faltas cometidas durante a
avaliação do candidato serão descontadas (da pontuação máxima da Prova Prática; 50 pontos) na
proporção de sua natureza, em conformidade com o art. 19 e incisos da citada Resolução, sendo
as faltas: grave (15 pontos), média (10 pontos) e leve (5 pontos). No caso de ocorrência de falta
eliminatória, será atribuída ao candidato nota 0 (zero).
6.4.5.4
A Prova Prática do emprego de Operador de Máquinas (Patrol), a partir das orientações e tempo
de prova determinado pelo avaliador, constará de operação de equipamento(s) pesado(s), podendo
executar tarefas tais quais: escarificações, nivelamento de solo e barranco, dentre outras
atividades correlatas ao emprego. Os candidatos serão avaliados quanto ao conhecimento para os
procedimentos iniciais e de preparação do(s) equipamento(s) (5 pontos), reconhecimento dos
comandos (5 pontos), condução do(s) equipamento(s) (10 pontos) e destreza, agilidade e
desempenho da tarefa (30 pontos).
6.4.5.5
A Prova Prática do emprego de Operador de Máquinas (Retroescavadeira), a partir das
orientações e tempo de prova determinado pelo avaliador, constará de operação de
equipamento(s) pesado(s), podendo executar tarefas tais quais: serviços de carregamento de
caminhões e abertura e fechamento de valas, dentre outras atividades correlatas ao emprego. Os
candidatos serão avaliados quanto ao conhecimento para os procedimentos iniciais e de
preparação do(s) equipamento(s) (5 pontos), reconhecimento dos comandos (5 pontos), condução
do(s) equipamento(s) (10 pontos) e destreza, agilidade e desempenho da tarefa (30 pontos).
Os candidatos deverão comparecer ao local da Prova, divulgado no Edital de Convocação, com antecedência
mínima de, pelo menos, 30 (trinta) minutos.
6.4.6.1
Não será admitido o candidato que chegar após o horário estabelecido no Edital de Convocação.
6.4.6.1.1
Será considerado ausente e eliminado do Concurso Público o candidato que não
comparecer até o horário estabelecido. Não haverá segunda chamada sob nenhum
pretexto ou motivo.
6.4.6.2
Não será realizada qualquer prova fora dos locais, horários e datas determinados, exceto nos
casos em que houver ocorrência(s) de fatores de ordem técnica ou de força maior não provocados
pelo candidato.
6.4.6.3
Se a Prova Prática for interrompida por força maior e definitivamente suspensa pela Coordenação
de Provas, a prova será adiada para nova data a ser divulgada, devendo o(s) candidato(s) não
avaliados, parcial ou totalmente – exceto os ausentes –, realizar toda a Prova desde o início,
desprezando-se os resultados até então obtidos.
6.4.6.3.1
O(s) candidato(s) que tiverem concluído todas as atividades, não as realizará
novamente.
Os candidatos, obrigatoriamente, deverão apresentar-se com vestimentas e calçados adequados para a
realização das atividades a que serão submetidos.
Os candidatos declaram conhecer o funcionamento e sistema de operação no uso dos equipamentos e/ou
ferramentas colocadas ao seu dispor, tomando todas e devidas precauções capazes de assegurar a segurança
pessoal e do avaliador.
6.4.8.1
Se, durante a atividade, for constatado o não conhecimento da tarefa, por parte do candidato, como
também a execução negligente ou perigosa, colocando em risco a segurança e integridade de
qualquer pessoa presente, o Avaliador poderá interferir e/ou interromper sua execução.
Para a realização da Prova Prática, os candidatos convocados deverão apresentar-se munidos de documento de
identidade original com foto.
6.4.9.1
Para os empregos de Motorista, Operador de Máquinas (Patrol) e Operador de Máquinas
(Retroescavadeira) os candidatos convocados deverão apresentar Carteira Nacional de
Habilitação (ORIGINAL) – conforme os requisitos exigidos no quadro do item 1.5, dentro do prazo
de validade, fazendo uso de óculos (ou lentes de contato) quando houver tal exigência na CNH.
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6.4.9.1.1

6.4.10
6.4.11

6.4.12
6.4.13

6.5

O candidato que apresentar Carteira Nacional de Habilitação vencida ou com
categoria inferior ao requisito exigido no quadro do item 1.5 não poderá realizar a
prova.
Sempre que o candidato observar qualquer anormalidade no decorrer da prova prática, deverá se manifestar no
momento da execução da prova, sob pena de não poder apresentar, posteriormente, eventual recurso.
O candidato que não comparecer à prova prática ou que não puder realizá-la por não portar os documentos
necessários será automaticamente desclassificado – independente da nota obtida na Prova Objetiva – e não terá
classificação alguma no Concurso Público.
A Prova Prática poderá ser filmada ou fotografada, total ou parcialmente, a critério da Comissão Organizadora.
Instruções adicionais para os empregos de Advogado, Assistente Administrativo, Fiscal (Feira), Fiscal (Meio
Ambiente), Fiscal (Obras), Fiscal (Posturas), Fiscal (Sanitário) e Fiscal (Tributos) e Procurador Municipal:
6.4.13.1
A prova deverá ser manuscrita, em letra legível, com caneta esferográfica transparente de tinta de
cor azul ou preta. O uso de caneta de tinta de outra cor ou de lápis no espaço destinado ao texto
definitivo, de manuscrever em letra ilegível ou não atendimento ao conteúdo avaliado acarretará a
atribuição de nota zero à prova.
6.4.13.2
O texto da prova será avaliado quanto à adequação ao problema apresentado, ao domínio do
raciocínio profissional, à fundamentação e sua consistência, à capacidade de interpretação e
exposição e à técnica profissional demonstrada, sendo que a mera transcrição de dispositivos,
desprovida de raciocínio técnico-teórico-profissional, não ensejará pontuação.
6.4.13.3
Na correção serão analisados o conhecimento técnico-teórico e a capacidade teórico-prática do
candidato em desenvolver o problema apresentado, com clareza, coerência e objetividade. Serão
avaliadas, ainda, a organização, a análise e a síntese dos fatos examinados, assim como o
domínio do léxico e a correção gramatical.
6.4.13.4
Quando da realização da Prova Prática, caso o problema exija assinatura, o candidato deverá
utilizar apenas a palavra “CANDIDATO X...”. Serão descontados pontos daquele que não utilizar
este padrão de assinatura.
6.4.13.4.1
Ao texto que contenha assinatura ou qualquer outra anotação que indique a
identidade do candidato, será atribuída nota 0 (zero), por se tratar de identificação
do candidato em local indevido.
6.4.13.5
Na elaboração dos textos, o candidato deverá incluir todos os dados que se façam necessários,
sem, contudo, produzir qualquer identificação além daquelas fornecidas e permitidas no caderno de
prova. Assim, o candidato deverá escrever o nome do dado seguido da letra X (exemplo:
“Município X”, “Data X”, “Candidato X”, “Nº do Registro do Conselho X”, etc.).
6.4.13.5.1
A omissão de dados que forem legalmente exigidos ou necessários para a correta
solução do problema proposto acarretará em descontos na pontuação atribuída ao
candidato nesta prova.
6.4.6.13.2
A criação/elaboração de dados e informações fictícias, diferente da disposta no
item 6.4.13.5, acarretará em descontos na pontuação atribuída ao candidato nesta
prova.
6.4.13.6
É vedado o uso de corretor de texto, de caneta marca-texto ou de qualquer outro material que
possa identificar a prova sob pena de atribuição de nota zero à prova prática e a consequente
eliminação do candidato do concurso.
6.4.13.7
Não será permitida a interferência e/ou participação de outras pessoas, salvo em caso de
candidato que tenha solicitado fiscal transcritor. Nesse caso, o candidato deverá ditar o texto,
especificando oralmente a grafia das palavras e os sinais gráficos de acentuação e pontuação,
para o fiscal designado pelo IPEFAE.
6.4.13.8
Não será admitido o uso de qualquer outra folha de papel - para rascunho ou como parte ou
resposta definitiva - diversa das existentes no caderno. Para tanto, o candidato deverá atentar para
os espaços específicos destinados para rascunho e para resposta definitiva, a fim de que não seja
prejudicado.
6.4.13.9
Os campos reservados para as respostas definitivas serão os únicos válidos para a avaliação da
prova. Os campos reservados para rascunho são de preenchimento facultativo e não serão
considerados para avaliação.
6.4.13.9.1
Para a redação dos textos, o candidato deverá formular texto com a extensão
máxima definida no caderno de questões, caso houver esta definição.
6.4.13.9.2
Será desconsiderado, para efeito de avaliação, qualquer fragmento de texto que for
escrito fora do local apropriado ou que ultrapassar a extensão máxima permitida.
6.4.13.10
Em hipótese alguma, haverá substituição do caderno de prova por erro do candidato.
6.4.13.11
O candidato deverá observar, atentamente, os termos das instruções contidas na capa do caderno,
não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.
6.4.13.12
Ao final da prova, o candidato deverá entregar o caderno de texto definitivo completo ao fiscal da
sala. Será atribuída nota zero à prova cujo caderno não estiver completo.
6.4.13.13
Os rascunhos são de preenchimento facultativo e não terá validade para efeito de avaliação,
podendo o examinando levá-lo consigo. Em hipótese alguma haverá substituição do caderno de
textos definitivos por erro do examinando.
6.4.13.14
Após o término do prazo previsto para a duração das provas, não será concedido tempo adicional
para o candidato continuar procedendo a transcrição da resposta.

Do Teste de Aptidão Física (TAF) e da Aferição de Altura
6.5.1

Av. Frei Orestes Girardi, 893
Vila Abernéssia

O TAF, para os empregos de Agente de Defesa Civil, Bombeiro Civil e Guarda Municipal (Grupamento
Especial), está previsto para realizar-se na provável data de 17 de maio de 2020.
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6.5.1.1

6.5.1.2

A convocação dos candidatos que realizarão o TAF, com a confirmação do(s) local(is), data e
horário de realização será divulgada nos endereços eletrônicos www.camposdojordao.sp.gov.br e
www.ipefae.org.br, até o dia 11 de maio de 2020.
6.5.1.1.1
O TAF terá sua realização em data divulgada na convocação e poderá ser
realizada em horários diversos.
6.5.1.1.2
A distribuição dos candidatos no(s) horário(s) designado(s) para a realização do
TAF será definida tendo por critério a ordem alfabética de nomes dos candidatos,
dividida por cargo.
6.5.1.1.3
Não haverá aplicação da prova fora dos locais estabelecidos na Convocação.
Respeitando a classificação alcançada na Prova Objetiva de Múltipla Escolha realizada em ordem
crescente, serão convocados para realizarem o TAF, desde que aprovados na Prova Objetiva de
Múltipla Escolha, a quantidade estrita de candidatos discriminada na tabela a seguir.
EMPREGO PÚBLICO

QUANTIDADE DE CONVOCADOS

Agente de Defesa Civil

40

Bombeiro Civil

40

Guarda Municipal (Grupamento Especial)

80

6.5.1.2.1

6.5.1.3

6.5.1.4
6.5.1.5
6.5.1.6

6.5.1.7

6.5.1.8
6.5.1.9
6.5.1.10
6.5.1.11

6.5.1.12

Av. Frei Orestes Girardi, 893
Vila Abernéssia

No caso de empate por nota na listagem de aprovados na Prova Objetiva de
Múltipla Escolha, será realizado o desempate conforme previsto nos subitens 2, 3,
4, 5, 6 e 7 e subitem 7.2.1 do item 7.2 deste Edital.
6.5.1.2.1.1
O TAF será realizado exclusivamente ao limite de candidatos
estabelecido na tabela do item 6.5.1.2.
6.5.1.2.1.2
Os demais candidatos, mesmo que tenham obtido nota igual ou
superior a 50% (cinquenta por cento) dos pontos na Prova
Objetiva, mas que não se enquadram no estabelecido na tabela
do item 6.5.1.2 estão desclassificados do certame.
Para a realização do TAF, o candidato deverá APRESENTAR ATESTADO MÉDICO emitido
com no máximo 30 (trinta) dias de antecedência à data da prova, que certifique
especificamente estar apto para o esforço físico que será submetido.
6.5.1.3.1
O atestado médico deverá constar, expressamente, que o candidato está apto à
prática de atividades físicas e à realização do Teste de Aptidão Física exigida no
certame, não sendo aceito o atestado em que não conste esta autorização
expressa ou do qual conste qualquer tipo de restrição.
6.5.1.3.1.1
O Atestado Médico deverá ser original com expressa autorização
para a realização dos esforços físicos exigidos neste edital. O
referido Atestado Médico deverá ser legível, contendo o nome
completo do candidato, nome do médico e o número do seu
CRM, com sua assinatura e data de emissão do documento.
6.5.1.3.2
O atestado médico deverá ser entregue no momento da identificação do candidato
para a realização do TAF e será retido pela organizadora do certame. Não será
aceita a entrega do atestado médico em outro momento, ou em que não conste a
autorização expressa nos termos do subitem anterior.
6.5.1.3.3
O candidato poderá se valer do Anexo V (Modelo de Atestado Médico Para o Teste
de Aptidão Física) na confecção do seu atestado.
Será impedido de participar do TAF o candidato que não apresentar o atestado médico
mencionado no item acima, sendo considerado eliminado deste Concurso Público.
O TAF e a apresentação do atestado médico serão realizados em um único dia.
Para a apresentação do Atestado Médico e a realização da Prova, o candidato deverá apresentarse com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos, munidos de documento de identidade original
com foto.
O candidato assinará termo de responsabilidade, declarando-se responsável pela sua plena
capacidade física para a participação na prova. A assinatura da declaração não isenta o candidato
da entrega do Atestado Médico.
Para a realização do TAF, recomenda-se ao candidato que faça sua refeição com antecedência de
02 (duas) horas e 02 (duas) horas depois dos testes.
O aquecimento e a preparação para o TAF são de responsabilidade do próprio candidato, não
podendo interferir no andamento do Concurso.
O candidato deverá estar trajando vestimenta adequada para a prática desportiva, ou seja,
basicamente calção e camiseta, ou agasalhos, e calçando tênis, quando o caso.
Se, por razões decorrentes das condições climáticas, o TAF for definitivamente suspenso, a prova
será adiada para nova data a ser divulgada, devendo o candidato realizar toda a prova desde o
início, desprezando-se os resultados até então obtidos.
6.5.1.11.1
O(s) candidato(s) que tiverem concluído todas as atividades, não as realizará
novamente.
6.5.1.11.2
O(s) candidato(s) não avaliados, parcial ou totalmente – exceto os ausentes –,
realizarão toda a Prova desde o início, desprezando-se os resultados até então
obtidos.
Na aplicação do TAF, não haverá repetição da execução dos exercícios, exceto nos casos em que
houver ocorrência(s) de fatores de ordem técnica ou de força maior não provocados pelo
candidato, e que tenham prejudicado o seu desempenho.
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6.5.1.13

O Teste de Aptidão Física será dividido nas seguintes modalidades: Teste de corrida de 12
minutos, Teste de flexo-extensão de cotovelos em apoio de frente sobre o solo e Teste
abdominal.
6.5.1.13.1
Teste de corrida em 12 minutos (masculino e feminino)
A prova consiste em corrida de 12 (doze) minutos. Após os 12 (doze) minutos será
dado um sinal e os candidatos deverão parar no lugar em que estiverem. O objetivo
é aferir a distância percorrida nos 12 (doze) minutos.
6.5.1.13.2
Teste de flexo-extensão de cotovelos em apoio de frente sobre o solo (masculino):
Posição inicial
Deitado, em decúbito ventral (peito voltado ao solo), pernas estendidas e unidas e
ponta dos pés tocando o solo, cotovelos estendidos, mãos espalmadas apoiadas
no solo, com dedos estendidos e voltados para frente do corpo, com a abertura um
pouco maior que a largura dos ombros, o corpo totalmente estendido.
Execução
 Flexão dos cotovelos aproximando o corpo alinhado do solo em 5 (cinco)
centímetros, sem haver contato com qualquer parte do corpo com o solo, a
não ser a ponta dos pés e as mãos.
 Extensão dos braços, voltando à posição inicial, completando assim 1 (um)
movimento completo.
 A execução do teste deverá ser ininterrupta, não sendo permitido repouso ou
pausa entre as repetições.
 O candidato, durante a execução dos movimentos deverá permanecer com a
coluna ereta e os joelhos estendidos.
 Caso, na flexão dos cotovelos, o corpo esteja desalinhado ou toque alguma
parte do corpo no solo a contagem será encerrada.
 O objetivo é repetir os movimentos corretamente o máximo de vezes
possíveis, em 60 (sessenta) segundos.
6.5.1.13.3
Teste de flexo-extensão de cotovelos sobre o solo (feminino):
Posição inicial
Decúbito ventral, perpendicularmente ao solo, com os joelhos e mãos apoiados
sobre o solo, mãos espalmadas e apoiadas no solo na largura dos ombros,
cotovelos estendidos, joelhos flexionados e pernas cruzadas na altura do tornozelo.
Execução
 Flexão dos cotovelos até aproximar o corpo alinhado do solo em 5 (cinco)
centímetros. Extensão dos braços, voltando à posição inicial, completando
assim 1 (um) movimento completo.
 A execução do teste deverá ser ininterrupta, não sendo permitido repouso ou
pausa entre as repetições.
 O objetivo é repetir os movimentos corretamente, o máximo de vezes
possíveis, em 60 (sessenta) segundos.
6.5.1.13.4
Teste abdominal (feminino e masculino)
Posição inicial
Decúbito dorsal, mãos com os dedos entrelaçados à nuca e joelhos flexionados.
Execução
 Encostar os cotovelos nos joelhos ou coxas.
 Retornar à posição inicial, completando assim 1 (um) movimento completo.
 A execução do teste deverá ser ininterrupta, não sendo permitido repouso ou
pausa entre as repetições.
 Os pés do candidato serão imobilizados.
 O objetivo é repetir os movimentos corretamente o máximo de vezes
possíveis, em 60 (sessenta) segundos.

6.5.1.14

A prova de aptidão física terá caráter exclusivamente eliminatório, resultará na obtenção do
conceito Apto ou Inapto e serão considerados os desempenhos nos índices mínimos, de cada
atividade, conforme exposto na tabela a seguir:
PARA O EMPREGO DE AGENTE DE DEFESA CIVIL
APOIO DE FRENTE

ABDOMINAL

CORRIDA EM 12
MINUTOS

MASCULINO

16

28

2.000 metros

FEMININO

15

20

1.800 metros

PARA OS EMPREGOS DE BOMBEIRO CIVIL e GUARDA MUNICIPAL (GRUPAMENTO
ESPECIAL)

Av. Frei Orestes Girardi, 893
Vila Abernéssia

APOIO DE FRENTE

ABDOMINAL

CORRIDA EM 12
MINUTOS

MASCULINO

19

30

2.200 metros

FEMININO

17

24

2.000 metros
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6.5.1.15

6.5.1.16

6.5.2

6.6

O candidato que, em qualquer dos testes, não obtiver o índice mínimo, será impedido de realizar as
provas subsequentes, sendo considerado eliminado, independentemente dos demais
desempenhos.
Somente serão considerados aptos no TAF, os candidatos que obtiverem como resultado
desempenho igual ou superior aos índices mínimos discriminados na tabela do item 6.5.1.14.

A Aferição de Altura, para o emprego de Guarda Municipal (Grupamento Especial), será realizada antes do
início do TAF.
6.5.2.1
O candidato interessado em ingressar na Guarda Municipal deverá possuir altura mínima de 1,70m
(um vírgula setenta metros), para o sexo masculino, e 1,60m (um vírgula sessenta metros), para o
feminino, de acordo com o disposto no Decreto Municipal 7.469/2015.
6.5.2.2
A aferição de altura será realizada com o candidato descalço, descoberto e sem meias. Se o
candidato não tiver a altura mínima exigida no item anterior deste Edital, ficará impedido de realizar
o TAF, sendo considerado eliminado deste Concurso Público.
6.5.2.3
A aferição de altura, de caráter eminentemente eliminatório, terá o resultado expresso pelo
conceito “APTO” ou “INAPTO”.
6.5.2.3.1
O candidato considerado “INAPTO na Aferição de Altura” será eliminado deste
Concurso.

Da Avaliação Psicológica (AP)
6.6.1

6.6.2
6.6.3

6.6.4

6.6.5
6.6.6

6.6.7

6.6.8
6.6.9

6.6.10

Av. Frei Orestes Girardi, 893
Vila Abernéssia

Após a Classificação Geral, será publicada, em data a definir, a listagem dos candidatos convocados do
emprego de Guarda Municipal (Grupamento Especial) para realização de AP, conforme cronograma constante no
Anexo VII, informando o local, data e horário.
6.6.1.1
Somente os candidatos considerados APTOS na Aferição de Altura e no TAF serão convocados
para a realização da avaliação psicológica.
Todos os procedimentos referentes a AP poderão ser realizados em local diverso da cidade de Campos do
Jordão e a data e local dos respectivos exames serão divulgados no site do IPEFAE.
A AP consistirá na aplicação coletiva e/ou individual de testes psicológicos, que objetiva verificar a adequação do
perfil psicológico do candidato ao emprego de Guarda Municipal.
6.6.3.1
A avaliação psicológica será norteada pela legislação federal específica; pelas regras do Conselho
Federal de Psicologia, do Conselho Regional de Psicologia e da Polícia Federal
6.6.3.2
A escolha dos instrumentos e metodologia da avaliação será definida de acordo com as
atribuições, responsabilidades e competências necessárias para o emprego, conforme as
características, descrição e dimensão relacionada ao emprego.
6.6.3.3
Os instrumentos e metodologias da avaliação serão escolhidos conforme os critérios estabelecidos
pelas Resoluções vigentes referentes ao uso de testes psicológicos, editados pelo Conselho
Federal de Psicologia, órgão regulador da profissão de Psicólogo.
Serão utilizados testes psicológicos validados e aprovados pelo Conselho Federal de Psicologia.
6.6.4.1
Nenhum candidato poderá retirar-se do local da AP sem autorização expressa do responsável pela
aplicação.
O candidato, ao terminar os testes, entregará ao aplicador todo o seu material de exame.
O Perfil Psicológico do candidato deverá estar de acordo com as características e dimensões a seguir: possuir
perfil psicológico que demonstre características de personalidade e habilidades cognitivas, inteligência, aptidão,
potencial e adequação para o exercício da Função de Guarda Municipal como do porte de arma de fogo, a ser
examinado por um Profissional credenciado pela Polícia Federal, para os fins previstos no Artigo 6º, da Lei
Federal nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, Decreto Federal nº 5.123, de 01 de julho de 2004, alterado pelo
Decreto nº 6.715/2008 e Portaria DPF-365/06.
Os candidatos deverão providenciar sua locomoção até o local determinado por expensas próprias, sendo que o
Município de Campos do Jordão e o IPEFAE não se responsabilizarão por qualquer ato de locomoção de
candidatos.
6.6.7.1
O resultado da AP será definido por meio dos conceitos APTO ou INAPTO, conforme descrição:
 APTO: significa que o candidato no momento da Avaliação, apresentou perfil psicológico
compatível com a descrição das atividades a serem realizadas de acordo com o
constante deste Edital.
 INAPTO: significa que o candidato no momento da Avaliação, não apresentou o perfil
psicológico compatível com a descrição das atividades constantes deste Edital.
Nenhum candidato considerado "inapto" será submetido à nova avaliação dentro do presente Concurso Público.
O candidato considerado "inapto" na AP será desclassificado do Concurso Público.
6.6.9.1
Será facultado a todo o candidato considerado "inapto" solicitar a realização do procedimento
denominado “entrevista devolutiva”, para conhecimento das razões de sua "inaptidão", mediante
requerimento especifico, através do site do IPEFAE.
6.6.9.1.1
A entrevista devolutiva poderá ocorrer em dias úteis, finais de semana, ou feriados,
conforme constar do respectivo Edital de Convocação.
6.6.9.2
A entrevista devolutiva será exclusivamente de caráter informativo para esclarecimento do motivo
da "inaptidão" do candidato ao propósito deste Concurso Público, não sendo, em hipótese alguma,
considerada como recurso ou nova oportunidade de realização da avaliação psicológica.
O candidato que não comparecer no dia, local e horário previsto na convocação para realização da AP, será
desclassificado.
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6.7

Da Investigação de Conduta Social (ICS)
6.7.1

6.7.2

6.7.3

6.7.4

6.7.5

6.7.6

Os candidatos do emprego de Guarda Municipal (Grupamento Especial) aptos na Avaliação Psicológica, ao
serem convocados, em data a definir, para a Investigação de Conduta Social, deverão apresentar os
documentos a serem entregues no local e horário devidamente publicado no site do IPEFAE.
A Investigação de Conduta Social, de caráter eliminatório, será realizada a respeito do candidato, de forma
reservada, através de seus órgãos e constará de uma pesquisa a ser realizada no bairro onde reside o
candidato, nos colégios onde estudou nos locais onde trabalhou e nos órgãos públicos, de modo que, ao final,
possa ser feita a avaliação de sua conduta social.
6.7.2.1
O próprio candidato fornecerá os dados para tal averiguação, autorizando sua realização e se
responsabilizando pela veracidade das informações fornecidas/apresentadas.
6.7.2.2
O candidato será responsável pela veracidade dos dados e fatos, bem como dos documentos por
ele entregues na investigação social, de modo que irregularidades, inconsistências ou omissões
constatadas implicam sua “inaptidão” na investigação social e, consequentemente, em eliminação
deste Concurso.
6.7.2.3
Irregularidades na documentação entregue na investigação social, ainda que verificadas
posteriormente, e/ou a não entrega de documentos na data determinada e/ou o não
comparecimento na data estipulada e/ou entrega de documentos que não correspondam ao exigido
na investigação social, implicarão em “inaptidão” do candidato na investigação social e,
consequentemente, em sua eliminação deste Concurso.
Procederá a Investigação de Conduta Social do Candidato, tendo por pressuposto averiguar as condições éticamoral do candidato, dados sobre sua conduta quer seja social, moral, profissional, escolar, familiar e civil, bem
como questões de envolvimento criminal, para o ingresso ou não na Corporação.
A Investigação de Conduta Social consistirá, ainda, na apuração, na comprovação da ausência de antecedentes
criminais, relativos a crimes cuja punibilidade não esteja extinta e não tenha ocorrido a reabilitação.
6.7.4.1
A comprovação da idoneidade moral através da emissão de certidões (negativas de antecedentes
criminais fornecidas pela Justiça Federal, Estadual, Militar e Eleitoral e de não estar respondendo a
inquérito policial ou a processo criminal) amparada pela Lei Federal nº 10.826/2003; Decreto
Federal nº 5.123/2004 e Portaria DPF. nº 365/2006, é necessária para concessão do porte de arma
de fogo.
A investigação verificará a conduta, que deverá ser irrepreensível, e a idoneidade moral necessárias ao exercício
do cargo de Guarda Municipal. Na investigação social o candidato terá o resultado definido por meio dos
conceitos “APTO” ou “INAPTO”, conforme descrição:
 APTO: significa que o candidato comprovou conduta irrepreensível e idoneidade moral
necessárias ao desempenho do respectivo cargo.
 INAPTO: significa que o candidato NÃO comprovou conduta irrepreensível e idoneidade
moral necessárias ao desempenho do respectivo cargo.
Na investigação social o candidato deverá apresentar a seguinte documentação:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

k)
l)

6.7.7
6.7.8
6.7.9

6.7.10

6.7.11

Av. Frei Orestes Girardi, 893
Vila Abernéssia

Cópia autenticada da Cédula de Identidade - RG.
Cópia autenticada do Cadastro de Pessoa Física - CPF.
Cópia autenticada da Carteira Nacional de Habilitação – Categoria AB.
Cópia autenticada da Carteira de Reservista.
Cópia autenticada do Certificado de Conclusão do Ensino Médio e do Histórico Escolar.
Certidão atualizada de Distribuição Criminal da Justiça Estadual da Comarca onde reside e residiu a
partir de 18 anos de idade (a referida Certidão é expedida pelo Fórum da respectiva Comarca).
Certidão dos setores de distribuição dos foros criminais dos lugares em que o candidato reside e
residiu nos últimos 05 (cinco) anos, da Justiça Federal, Estadual, Militar e Eleitoral.
Certidão Negativa de antecedentes expedida pela Polícia Federal e Polícia Civil, expedida nas
comarcas onde o candidato reside e residiu nos últimos 05 (cinco) anos.
Certidão Negativa de Débitos no Serviço Central de Proteção ao Crédito ou do Extrato de Consulta,
caso exista débito.
Declaração, firmada pelo candidato, em que conste não haver sofrido condenação definitiva por crime
ou contravenção, nem penalidade disciplinar no exercício de função pública qualquer, que o inabilite ao
serviço público ou que seja considerada impeditiva ao exercício de cargo e emprego público.
Cópia do comprovante da residência atual (água, luz, telefone, contracheque e etc.) em nome do
candidato.
Cópia do comprovante da residência anterior (água, luz, telefone, contracheque e etc.), caso a
residência atual seja inferior a 5 (cinco) anos em nome do candidato.

As certidões previstas para comprovação de idoneidade moral deverão ser providenciadas as expensas do
candidato.
As certidões referidas nos subitens “g”, “h” e “i” deverão estar dentro do prazo de validade, nunca superior a 60
(sessenta) dias, e ter como referência a data estipulada neste edital para a sua entrega.
Caso o candidato não tenha nenhum comprovante de residência, conforme estipulado nos subitens “k” e “l”,
deverão ser apresentados comprovantes de residência em nome de parente de primeiro grau que resida com o
candidato, apresentando documentação equivalente que confirme o parentesco.
Os documentos discriminados deverão ser entregues em envelope lacrado, devidamente identificado com nome
por extenso, número de documento de identidade e opção de Emprego, no local e horário estipulados neste
Edital.
Não será aceito documento ou cópia rasurada ou com indício de rasura.
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6.7.12

6.7.13
6.7.14
6.7.15
6.7.16
6.7.17
6.7.18

6.7.19

6.7.20

6.7.21

6.8

A Comissão de investigação social poderá solicitar, a qualquer tempo, que o candidato providencie, às suas
expensas, outros documentos necessários para a comprovação de dados ou para o esclarecimento de fatos e
situações envolvendo o candidato.
O não atendimento da solicitação referida neste Edital ensejará em INAPTO e eliminação do candidato no
concurso.
A publicação do resultado da investigação social listará apenas os candidatos APTOS.
Será assegurado ao candidato INAPTO conhecer as razões que determinaram a sua reprovação, bem como a
possibilidade de interpor recurso.
Os candidatos terão como prazo recursal 02 (dois) dias úteis após a publicação do resultado.
A entrega da documentação exigida neste Edital pressupõe a autorização do candidato para que seja realizada a
sua Investigação de Conduta Social.
O julgamento desta etapa ficará a cargo da Comissão de Acompanhamento do Concurso Público e terá por
finalidade averiguar atos da vida pregressa e da vida atual do candidato, quer seja social, moral, profissional,
impedindo que pessoas, com perfil incompatível, exerçam o cargo de Guarda Municipal.
6.7.17.1
Em razão do caráter sigiloso e pessoal dos procedimentos de investigação social que instruem
quanto à identificação do histórico da conduta do candidato a ingresso na Guarda Civil Municipal
da Prefeitura Municipal de Campos do Jordão, o próprio candidato autorizará e isentará as pessoas
e estabelecimentos que prestarem informações sobre sua pessoa de qualquer responsabilidade,
cabendo à Comissão do Concurso resguardar o sigilo da fonte dos dados, informações e
documentos.
Não serão considerados APTOS os toxicômanos, os traficantes, os alcoólatras, os procurados pela Justiça,
dentre outros, a juízo da Comissão, que possuam condutas inadequadas ao exercício da função de Guarda
Municipal.
6.7.19.1
Poderão ser consideradas condutas inadequadas a inadimplência em compromissos financeiros,
omissão de dados e inexatidão das informações declaradas, o falseamento de declaração ou
omissão de registro sobre vida pregressa, relação de amizade com indivíduos envolvidos em
práticas delituosas, comportamentos que vá contra moral e bons costumes do Regimento e
Estatuto da Guarda Municipal, práticas que descumprem obrigações legítimas, reincidência em
faltas disciplinares e na prática de transgressões, cometimento recorrente de infrações de trânsito,
mandado de prisão e prática de infrações penais, demissões por justa causa seguindo a legislação
trabalhista, uso de drogas ilícitas, autoria em infração penal, frequência em locais incompatíveis
com conduta da corporação, dentre outros, a juízo da Comissão.
O sigilo das informações obtidas sobre o Candidato ficará garantido pelo Município de Campos do Jordão,
entretanto, se o Candidato desejar, será assegurada conhecer as razões que determinaram sua inaptidão nesta
etapa do Concurso.
Será desclassificado do Concurso o Candidato que, mesmo aprovado na Prova Objetiva e TAF e considerado
apto na AP, seja considerado INAPTO na Investigação Social.

Do Curso de Formação
6.8.1

O Curso de Formação Inicial ocorrerá para os empregos de Agente Comunitário de Saúde, Agente de Controle
de Endemias e Guarda Municipal (Grupamento Especial).
6.8.1.1

Av. Frei Orestes Girardi, 893
Vila Abernéssia

Do Curso de Formação Inicial para os Empregos de Agente Comunitário de Saúde (ACS) e
Agente de Controle de Endemias (ACE).
6.8.1.1.1
O Curso de Formação Inicial, terá caráter eliminatório e para participar, serão
convocados os candidatos ao emprego de ACS habilitados e classificados nas
Provas até a 20ª (vigésima) posição, para cada Área de Abrangência definida na
tabela do item 1.5 deste Edital e ao emprego de ACE os habilitados e classificados
na Prova Objetiva até a 40ª (quadragésima) posição.
6.8.1.1.1.1
O Curso de Formação Inicial será realizado exclusivamente aos
candidatos classificados, em cada área de abrangência de ACS e
total de ACE, até o limite estabelecido no item anterior.
6.8.1.1.1.2
Para realização da Classificação na Prova Objetiva, será
realizado preliminarmente o desempate conforme previsto nos
subitens 2, 3, 4, 5, 6 e 7 e subitem 7.2.1 do item 7.2 deste Edital.
6.8.1.1.1.2.1
O Curso de Formação Inicial será realizado
exclusivamente ao limite de candidatos
estabelecido no item 6.8.1.1.1.
6.8.1.1.1.2.2
Os demais candidatos, mesmo que tenham
obtidos nota igual ou superior a 50%
(cinquenta por cento) dos pontos na Prova
Objetiva, mas que não se enquadram no
estabelecido no item 6.8.1.1.1 estão
desclassificados do certame.
6.8.1.1.2
O Curso Introdutório será realizado em local a ser definido pela Secretaria
Municipal de Saúde de Campos do Jordão e o candidato, será convocado,
oportunamente, por meio de Edital de Convocação, sendo de inteira
responsabilidade do candidato o acompanhamento, não podendo ser alegado
qualquer espécie de desconhecimento.
6.8.1.1.3
As informações sobre data(s), horário(s) e local(is) para a matrícula e realização
desse Curso serão divulgadas, conforme estabelecido no item anterior, no site
www.ipefae.org.br e www.camposdojordao.sp.gov.br.
6.8.1.1.3.1
O candidato poderá, no ato da matrícula, apresentar certificado
de Curso de Formação Inicial para Agente Comunitário de
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6.8.1.1.4

6.8.1.1.5

6.8.1.1.6
6.8.1.1.7
6.8.1.1.8

6.8.1.1.9
6.8.1.1.10

6.8.1.2

Av. Frei Orestes Girardi, 893
Vila Abernéssia

Saúde, para o emprego de ACE, ou Curso de Formação Inicial
para Agente de Controle de Endemias, para o emprego de ACE,
com carga horária mínima de 40 (quarenta) horas, que será
avaliado pela Comissão para verificar a equivalência de
conteúdos.
6.8.1.1.3.1.1
Se constatada a equivalência, o candidato
será enquadrado no conceito Apto, de que
trata o item 6.8.1.1.8 deste Edital.
6.8.1.1.3.2
O candidato que não comparecer à matrícula do Curso
Introdutório será eliminado do certame.
No ato da matrícula do Curso Introdutório, exclusivamente ao emprego de ACS, o
candidato deverá, obrigatoriamente, comprovar a residência em local especificado
na área de abrangência para a qual se inscreveu, conforme disposto na tabela do
item 1.5, assim como os demais requisitos mínimos.
6.8.1.1.4.1
A comprovação da residência deve ser realizada com a
apresentação do original e uma cópia simples, em nome próprio,
dos pais ou do cônjuge, de conta de água, gás, energia elétrica,
telefone (fixo ou celular), boleto bancário (de mensalidade
escolar, mensalidade de plano de saúde, condomínio ou
financiamento habitacional), fatura de cartão de crédito ou
extrato/demonstrativo bancário, referentes ao mês de junho de
2019 ou, ainda, contrato de locação (com firma reconhecida do
proprietário do imóvel) ou declaração anual do IRPF.
6.8.1.1.4.1.1
Caso o documento a ser apresentado seja
em nome do cônjuge, o candidato deverá
apresentar também o original e uma cópia
simples da certidão de casamento ou
contrato de união estável.
6.8.1.1.4.2
O candidato que não comprovar a residência nos termos dos
itens anteriores, assim como os demais requisitos, será eliminado
deste Concurso Público, não cabendo recurso.
Havendo vagas remanescentes no curso de formação, em razão da não
formalização da matrícula de candidato anteriormente convocado, deverão ser
convocados novos candidatos, em igual número, obedecida a ordem de
classificação.
O Curso Introdutório terá a carga horária de 40 (quarenta) horas.
No Curso Introdutório, os alunos deverão cumprir, rigorosamente, o horário
estabelecido no Programa.
O resultado do Curso de Formação Inicial será definido por meio dos conceitos
APTO ou INAPTO, conforme descrição:
 APTO: significa que o candidato obteve frequência mínima comprovada nas
aulas de 80% e aproveitamento satisfatório no curso.
 INAPTO: significa que o candidato não obteve frequência mínima
comprovada nas aulas de 80%, nem aproveitamento satisfatório no curso ou
que tenha dele se afastado sem motivo justificado.
6.8.1.1.8.1
Nenhum candidato considerado "inapto" será submetido à nova
matrícula e Curso de Formação Inicial dentro do presente
Concurso Público sendo desclassificado do certame,
independente da nota obtida na Prova Objetiva de Múltipla
Escolha.
6.8.1.1.8.2
O candidato considerado "Apto" receberá certificado de
conclusão do Curso de Formação Inicial, com carga horária de
40 (quarenta) horas.
O aluno que, durante o curso, cometer transgressão disciplinar, será
imediatamente desclassificado e eliminado do certame.
Em hipótese alguma, haverá segunda chamada para a realização da matrícula
para o Curso Introdutório, nem para as atividades a serem desempenhadas no seu
transcorrer.

Do Curso de Formação Inicial para o empregos de Guarda Municipal (Grupamento Especial).
6.8.1.2.1
Após o resultado de aptidão na Investigação de Conduta Social, serão convocados
para realização do Curso de Formação de Guarda Municipal, os candidatos aptos
na AP e classificados na Prova Objetiva e TAF até o número de vagas existentes,
respeitada a ordem de classificação, podendo, a critério da Administração,
convocar remanescentes obedecendo à ordem de classificação.
6.8.1.2.1.1
Dentro do Prazo de Validade do Concurso outros candidatos
poderão ser convocados para a realização de novos Cursos de
Preparação de Guarda Municipal, respeitando a ordem de
classificação na primeira fase.
6.8.1.2.2
Os Candidatos convocados para o Curso de Formação da Guarda Municipal,
deverão formalizar interesse em dar continuidade a sua participação neste
Concurso Público, firmando Termo de Ciência e Compromisso para matrícula no
Curso Preparatório.
6.8.1.2.2.1
O candidato que não comparecer para formalização do interesse
ou não formalizar interesse para Matrícula no Curso de
Formação será eliminado do certame.
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6.8.1.2.3
6.8.1.2.4

6.8.1.2.5

6.8.1.2.6

6.8.1.2.7
6.8.1.2.8

6.8.1.2.9

6.8.1.2.10

6.8.1.2.11
6.8.1.2.12

07

DA CLASSIFICAÇÃO
7.1
7.2

7.3
7.4
7.5

08

Para realização do curso, poderá ser solicitado do aluno o regime de internato,
semi-internato ou externato, fora do município.
O Curso de Formação de Guarda Municipal terá como base curricular a Matriz
Curricular Nacional para as Guardas Municipais, no entanto, poderá ter diretriz
curricular e disciplinar próprias.
Os candidatos classificados no Curso de Formação de Guarda Municipal serão
convocados conforme classificação final para tomar posse no cargo de Guarda
Municipal, observando a lista de classificação, o número de vagas existentes, a
conveniência do Poder Executivo e a disponibilidade orçamentária.
Durante a realização do curso de formação, os candidatos receberão uma ajuda de
custo equivalente à referência da Tabela de Salários da Prefeitura Municipal da
Estância de Campos do Jordão, não se configurando, nesse período, qualquer
vínculo empregatício para com a Prefeitura, conforme previsto no Decreto
Municipal 7.469/2015.
O candidato que não se submeter ao Curso de Formação de Guarda Municipal
será sumariamente desclassificado do concurso.
A critério da Administração Pública poderão ser firmados convênios com outras
instituições para o curso de formação da Guarda Municipal e este poderá ser em
regime de internato, semi-internato ou externato em outras cidades, com a
possibilidade do candidato permanecer no local até a conclusão do curso, sendo as
despesas arcadas pela Administração Municipal.
O candidato convocado para o Curso de Formação de Guarda Municipal que deixar
de se apresentar, no prazo de 05 dias, no local informado na data da convocação
será desclassificado.
Os candidatos/alunos serão matriculados no curso de formação de guardas
municipais em caráter excepcional e transitório para formação profissional e terão
sua matricula cancelada e dispensada no Curso de Formação nas hipóteses em
que:
6.8.1.2.10.1
Não atinja o máximo de frequência estabelecida para o curso.
6.8.1.2.10.2
Não revele aproveitamento no curso.
6.8.1.2.10.3
Não tenha conduta irrepreensível na vida pública ou privada.
Os candidatos/alunos serão considerados Aptos ou Inaptos no Curso de Formação
de Guarda Municipal.
Quando da eliminação de candidatos no Curso de Formação de Guarda Municipal,
o Município de Campos do Jordão poderá convocar os candidatos seguintes da
Lista Geral segundo a ordem de classificação.

A classificação final será feita em ordem decrescente do total de pontos obtidos na somatória dos pontos da prova objetiva
de múltipla escolha e prova prática (se houver).
Havendo empate na classificação, adotar-se-á o critério de preferência, obedecida a seguinte ordem:
1ao candidato que tiver obtido maior pontuação na Prova Prática (se houver);
2ao candidato que tiver obtido maior pontuação em Conhecimentos Específicos;
3ao candidato que tiver obtido maior pontuação em Língua Portuguesa;
4ao candidato que tiver obtido maior pontuação em Matemática;
5ao candidato que tiver obtido maior pontuação em Noções de Informática (se houver);
6ao candidato que tiver obtido maior pontuação em Conhecimento Universal;
7ao candidato com maior idade.
7.2.1
o candidato com idade superior ou igual a 60 (sessenta) anos completos até a data de encerramento das
inscrições, terá sua idade considerada como primeiro critério de desempate, conforme o disposto no art. 27, da
Lei Federal nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso). Persistindo o empate, será observado o critério disposto no item
7.2.
A
Classificação
Provisória
da
Prova
Objetiva
será
divulgada
nos
sites
www.ipefae.org.br
e
www.camposdojordao.sp.gov.br na provável data de 17 de abril de 2020.
A Classificação Provisória da Prova Prática e TAF do Concurso Público será divulgada nos sites www.ipefae.org.br e
www.camposdojordao.sp.gov.br na provável data de 05 de junho de 2020.
O resultado final do Concurso Público será divulgado nos sites www.ipefae.org.br e www.camposdojordao.sp.gov.br em
data a definir.
7.5.1
Serão publicados no Jornal Oficial de Campos do Jordão apenas os resultados dos candidatos aprovados no
Concurso Público.

DOS RECURSOS
8.1

Caberá interposição de recursos, devidamente fundamentados, perante ao IPEFAE, contra todas as decisões proferidas no
decorrer do processo que tenham repercussão na esfera de direitos dos candidatos, salientando-se, dentre outros:
a)
b)
c)
d)

Av. Frei Orestes Girardi, 893
Vila Abernéssia

as inscrições;
a aplicação das provas;
as questões ou Gabarito da Prova Escrita Objetiva;
pontuação no Resultado da Classificação, desde que se refira a erros das notas.
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e)
8.2

8.3

8.4

8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
8.10

09

O prazo para interposição é de 2 (dois) dias úteis após ocorrência/divulgação, contra os eventos constantes no item 8.1 e
que tenham repercussão na esfera de direitos dos candidatos.
8.2.1
Para contagem do prazo de interposição de recursos, excluir-se-á o dia da publicação e incluir-se-á o dia do
vencimento.
8.2.2
O prazo para interposição de recursos é de total igualdade a todos os candidatos.
Para interpor recurso o candidato deverá acessar a área de Concursos do site www.ipefae.org.br, ingressar na Área do
Candidato e acessar o período de Recurso no menu “Recursos”.
8.3.1
O candidato poderá se valer do Anexo IV (Modelo de Formulário Para Interposição de Recurso) para estruturar
seu recurso, caso julgar conveniente.
8.3.2
Os recursos serão interpostos exclusivamente via internet, não serão aceitos recursos interpostos por fac-símile,
telex, telegrama, e-mail ou outro meio que não o especificado neste Capítulo.
8.3.2.1
O Instituto de Pesquisas Econômicas - IPEFAE não se responsabiliza por recursos não recebidos
por motivo de ordem técnica, falha de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação,
bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência dos dados.
8.3.3
Somente serão apreciados os recursos interpostos dentro do prazo estabelecido e que possuírem
fundamentação e argumentação lógica e consistente, que permitam sua adequada avaliação.
8.3.4
Deverá constar, obrigatoriamente, no recurso o fato recorrido, fundamentação, referência e pedido. O não
atendimento do disposto neste item resultará no indeferimento (de ofício) do recurso.
Após o julgamento do(s) recurso(s) sobre Gabarito e Questões da Prova Escrita Objetiva, a anulação de qualquer questão da
prova, seja por recurso administrativo ou por decisão judicial, resultará em benefício a todos os candidatos, ainda que estes
não tenham recorrido ou ingressado em juízo, e eventuais alterações no Gabarito Oficial serão divulgadas.
8.4.1
Havendo a anulação de 20% (vinte por cento), ou mais, de questões da Prova Objetiva, torna-se obrigatória outra
realização da mesma etapa exclusivamente ao(s) emprego(s) que tiveram em suas provas o percentual de
questões anuladas descrito neste item.
O gabarito divulgado poderá ser alterado, em função dos recursos interpostos, e as provas serão corrigidas de acordo com o
gabarito oficial definitivo.
Serão indeferidos os recursos que não atenderem aos dispositivos estabelecidos neste capítulo.
Será desconsiderada qualquer revisão de recurso.
Não será aceito recurso do recurso.
Havendo interposição de recursos, as decisões de Deferimento ou Indeferimento serão divulgadas nos sites
www.ipefae.org.br e www.camposdojordao.sp.gov.br.
O parecer individual contendo a decisão relativa ao recurso impetrado estará à disposição do candidato recorrente na sede
do IPEFAE, até a data de homologação do Concurso Público.

DAS CONDIÇÕES PARA E DA NOMEAÇÃO E POSSE
9.1

9.2

9.3
9.4

10

outras fases do Edital.

Como condição para tomar posse no emprego para o qual foi nomeado, o candidato aprovado deverá:
9.1.1
ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos de idade completos na data da nomeação;
9.1.2
ser eleitor e estar quite com a Justiça Eleitoral;
9.1.3
estar em dia com as obrigações do Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino;
9.1.4
estar qualificado para o emprego pretendido até a data da publicação da posse;
9.1.5
apresentar os documentos de habilitação constantes no quadro do item 1.5;
9.1.6
apresentar laudo de compatibilidade com o exercício do emprego, para as pessoas com deficiência;
A posse em emprego público dependerá de prévia inspeção médica admissional oficial, conforme regulamento próprio.
9.2.1
Só poderá ser empossado aquele que for julgado apto, físico e mentalmente, para o exercício do emprego.
9.2.2
As decisões do Serviço Médico do Município de Campos do Jordão, de caráter eliminatório para efeito de posse,
são soberanas e delas não caberá qualquer recurso.
Os candidatos empossados estarão sujeitos ao estágio probatório, conforme dispõe o artigo 41, da Constituição Federal.
A aprovação no Concurso Público assegura direito à nomeação até o número de vagas previstas e esta obedecerá
rigorosamente à ordem de classificação dos candidatos, ao prazo de validade do Concurso Público e ao limite de vagas
existentes.
9.4.1
O Município de Campos do Jordão se reserva o direito de proceder às nomeações de acordo com o interesse
público, às necessidades do serviço e de acordo com a disponibilidade orçamentária.
9.4.2
A Administração poderá nomear candidatos aprovados além das vagas previstas ou no Cadastro de Reserva,
obedecendo sempre a ordem de classificação, através das vagas que forem criadas posteriormente ou vierem a
vagar. Não obstante, a aprovação e a classificação final gera a estes candidatos, apenas a expectativa de direito à
nomeação.

DA DOCUMENTAÇÃO PARA A POSSE
10.1

Os candidatos, para serem empossados, serão convocados pelo Prefeito do Município de Campos do Jordão, obedecidas a
ordem de classificação, e, no prazo determinado, deverão apresentar:
a)
b)
c)
d)

Av. Frei Orestes Girardi, 893
Vila Abernéssia

Carteira de Trabalho e Previdência Social;
duas fotografias 3 x 4 de frente, coloridas, recentes e iguais;
original e fotocópia simples de carteira de identidade (RG);
original e fotocópia da certidão de nascimento ou casamento com as devidas averbações, se houver;
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e)
f)
g)
h)
i)

m)

original e fotocópia da certidão de nascimento dos filhos menores de 14 (catorze) anos e/ou inválidos, se houver;
original e fotocópia do Cartão de Vacinação dos filhos menores de 05 (cinco) anos, se houver;
original e fotocópia do certificado de reservista ou documento equivalente, se candidato do sexo masculino;
original e fotocópia do documento de inscrição do PIS-PASEP;
declaração de exercício, ou não, de outro cargo, emprego ou função pública, municipal, estadual, distrital ou
federal, com respectivo horário (Art.37, XVI e Art.40, § 6º, CF/88);
original e fotocópia do diploma devidamente registrado no órgão competente, autorizado pelo MEC, do curso
correspondente à escolaridade exigida, para o emprego pretendido ao provimento e histórico;
original e fotocópia do registro de sua categoria profissional;
Certidão Negativa atualizada dos setores de distribuição dos foros criminais da Justiça Federal e Estadual do
Estado de São Paulo. O candidato que tenha nascido ou resida em outro Estado deverá apresentar também as
certidões respectivas do seu Estado de origem e moradia.
Declaração de imposto de renda ou isenção.

10.1.1

As fotocópias das documentações não necessitam ser autenticadas.

j)
k)
l)

10.2

10.3

10.4
10.5

11

O candidato que, por qualquer motivo, não apresentar no prazo determinado a documentação constante do item anterior,
perderá em definitivo o direito a ser empossado no emprego.
10.2.1
Para a documentação exigida no subitem “j” do item 10.1, será aceito o Certificado de Conclusão de Curso
apenas para os candidatos que colaram grau há menos de 12 meses da publicação do Edital. Aos candidatos
que colaram grau há mais de 12 meses da publicação do Edital a apresentação do diploma é obrigatória.
Os candidatos convocados e que comprovarem os requisitos mínimos da forma definida nesse Edital, serão submetidos a
exame médico admissional, de caráter eliminatório, que avaliará sua capacidade física e mental no desempenho das tarefas
pertinentes ao emprego a que concorrem.
O Município de Campos do Jordão poderá solicitar qualquer outro documento, caso haja necessidade.
O candidato designado deverá assumir suas atividades em dia, hora e local definido pela Administração, sendo que, somente
após esta data, ser-lhe-á garantido o direito à remuneração.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
11.1

11.2
11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

Todas as publicações referentes a este Concurso público serão divulgadas conforme previsto neste Edital.
11.1.1
Os arquivos publicados no site www.ipefae.org.br, referentes a este Concurso Público, serão retirados do site
após decorridos 180 (cento e oitenta) dias da divulgação do Resultado Final.
O prazo de validade deste Concurso Público é de 2 (dois) anos, a contar da data de sua homologação, podendo ser
prorrogado uma vez, por igual período, a critério da Administração.
O candidato aprovado deverá manter junto a Prefeitura Municipal de Campos do Jordão, durante o prazo de validade deste
Concurso Público, seu endereço atualizado, visando a eventuais convocações. Não lhe caberá qualquer reclamação, caso
não seja possível ao Município de Campos do Jordão convocá-lo por falta dessa atualização.
A falsidade ou inexatidão das afirmativas, declarações e documentações, bem como irregularidades no certame, permitirá ao
Município de Campos do Jordão, anular a qualquer tempo a inscrição, prova ou contratação do candidato, eliminando-o do
certame e cancelando todos os atos decorrentes da inscrição.
Não poderá tomar posse, em qualquer emprego deste Concurso Público, ex-servidor do Município de Campos do Jordão que
tenha sido demitido por justa causa ou exonerado a bem do serviço público, que não se enquadre nos termos da legislação
municipal vigente.
Legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste Edital, bem como alterações em dispositivos legais e
normativos a ele posteriores não serão objeto de avaliação nas provas do Concurso Público. As alterações que antecedem a
data de publicação deste Edital serão objetos de avaliação.
Será automaticamente eliminado deste Concurso Público o candidato que:
a)
b)
c)
d)
e)

11.8
11.9
11.10
11.11
11.12
11.13

convocado, fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata;
agir com incorreção ou descortesia, independentemente do momento, para com qualquer membro da equipe
encarregada da aplicação de provas ou do Concurso Público;
não comparecer nos locais, datas e horários determinados para qualquer uma das etapas previstas ou deixar de
levar qualquer dos documentos solicitados;
for constatado, a qualquer tempo, por meio eletrônico, estatístico, visual, grafológico ou por investigação policial,
administrativa ou judicial, ter utilizado processos ilícitos, garantidos a ele o contraditório e a ampla defesa.
infringir qualquer norma ou regulamento do presente edital.

Em nenhuma hipótese haverá vista ou revisão do caderno de provas.
Não serão aceitos protocolos referentes a qualquer dos documentos exigidos.
O Município de Campos do Jordão e o IPEFAE não se responsabilizam por quaisquer cursos, textos ou apostilas referentes
a este Concurso Público.
Todo material referente ao Concurso Público ficará disponível na sede da Prefeitura Municipal de Campos do Jordão, no
período mínimo de 5 (cinco) anos.
O Concurso Público será homologado pelo Prefeito, o qual poderá efetuar por emprego ou na completude, a critério da
Administração.
Constituem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:
11.13.1
ANEXO I – Conteúdo Programático
11.13.2
ANEXO II – Atribuições do Emprego
11.13.3
ANEXO III – Modelo de Atestado Médico Para Pessoas Com Deficiência
11.13.4
ANEXO IV – Modelo de Declaração Para Pedido de Isenção de Taxa de Inscrição

Av. Frei Orestes Girardi, 893
Vila Abernéssia
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11.13.5
11.13.6
11.13.7

ANEXO V – Modelo de Atestado Médico Para o Teste de Aptidão Física
ANEXO VI – Modelo de Formulário Para Interposição de Recurso
ANEXO VII – Cronograma

Campos do Jordão, 31 de dezembro de 2019

MARCOS ANTONIO CHIOVETTI
Secretário Municipal de Administração

COMISSÃO DE CONCURSO
Portaria nº 349, de 16/08/2019.

Av. Frei Orestes Girardi, 893
Vila Abernéssia

24 / 48

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDÃO
ANEXO I
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO

¬

CALCETEIRO
CONHECIMENTO
UNIVERSAL

Cultura geral, aspectos geográficos, históricos, políticos, sociais e éticos do Brasil e do mundo.
Fatos políticos, econômicos e sociais divulgados na mídia de 01 de setembro a 31 de dezembro de 2019.

LÍNGUA
PORTUGUESA

Linguagem Oral. Sistema alfabético e ortografia. Sinônimos e Antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. Acentuação.
Divisão silábica. Leitura e interpretação de Textos. Análise Linguística.

MATEMÁTICA

Números naturais, inteiros racionais e operações numéricas. Média aritmética simples. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos.
Sistema métrico. Geometria. Resolução de situações problemas. Raciocínio Lógico.

CONHECIMENTO
ESPECÍFICO

Características e tonalidades da pedra portuguesa. Técnicas de aplicação da pedra portuguesa. Conhecimento sobre dimensões, peso,
assentamento, moldes e tipos da calçada portuguesa. Noções sobre nivelamento e alinhamento. Unidades de medida: área e volume.
Noções sobre argamassa para assentamento de pedras e regularização de piso. Noções sobre concreto para contrapisos e rejuntes de
pedra. Ferramentas e técnicas utilizadas na aplicação de calçadas, em especial para assentamento de pedras. NBR 12255. Código de
Obras do Município.

CONHECIMENTO
UNIVERSAL

Cultura geral, aspectos geográficos, históricos, políticos, sociais e éticos do Brasil e do mundo.
Fatos políticos, econômicos e sociais divulgados na mídia de 01 de setembro a 31 de dezembro de 2019.

LÍNGUA
PORTUGUESA

Linguagem Oral. Sistema alfabético e ortografia. Sinônimos e Antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. Acentuação.
Divisão silábica. Leitura e interpretação de Textos. Análise Linguística.

MATEMÁTICA

Números naturais, inteiros racionais e operações numéricas. Média aritmética simples. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos.
Sistema métrico. Geometria. Resolução de situações problemas. Raciocínio Lógico.

CONHECIMENTO
ESPECÍFICO

Noções de carpintaria geral, medidas, pesos, materiais utilizados para manutenção e restauração de moveis e construções. Tipos de
madeiras para obras e construções. Noção de perímetro e medida de área. Ferramentaria da carpintaria. Tipos de telhados. Tipos de pisos
de madeira. Instalação e manutenção de portas e janelas de madeira. Interpretação de Plantas de Engenharia. Noções de segurança do
trabalho. Conhecimento e utilização de Equipamentos de Proteção Individual, EPIs. Organização e limpeza do local de trabalho. Hierarquia
no serviço público.

CONHECIMENTO
UNIVERSAL

Cultura geral, aspectos geográficos, históricos, políticos, sociais e éticos do Brasil e do mundo.
Fatos políticos, econômicos e sociais divulgados na mídia de 01 de setembro a 31 de dezembro de 2019.

LÍNGUA
PORTUGUESA

Linguagem Oral. Sistema alfabético e ortografia. Sinônimos e Antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. Acentuação.
Divisão silábica. Leitura e interpretação de Textos. Análise Linguística.

MATEMÁTICA

Números naturais, inteiros racionais e operações numéricas. Média aritmética simples. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos.
Sistema métrico. Geometria. Resolução de situações problemas. Raciocínio Lógico.

CONHECIMENTO
ESPECÍFICO

Conhecimento e uso de ferramentas utilizadas na demolição de edificações de concreto, de alvenaria e outras estruturas. Preparação de
canteiros de obras, limpeza de área e compactação de solos. Abertura e fechamento de covas e valas com ferramentas manuais. Noções
básicas de exumação. Noções básica de preparação e aplicação de concreto e outros materiais. Processos e instrumentos apropriados
para reformar ou reparar sepulturas e instalações prediais. Revestimento e acabamento. Noções básicas sobre jardinagem com gramas.
Ferramentas e equipamentos de trabalho. Limpeza e conservação de ferramentas e equipamentos. Identificação e utilização dos
equipamentos de proteção individual. Normas de segurança e higiene do trabalho.

CONHECIMENTO
UNIVERSAL

Cultura geral, aspectos geográficos, históricos, políticos, sociais e éticos do Brasil e do mundo.
Fatos políticos, econômicos e sociais divulgados na mídia de 01 de setembro a 31 de dezembro de 2019.

LÍNGUA
PORTUGUESA

Linguagem Oral. Sistema alfabético e ortografia. Sinônimos e Antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. Acentuação.
Divisão silábica. Leitura e interpretação de Textos. Análise Linguística.

MATEMÁTICA

Números naturais, inteiros racionais e operações numéricas. Média aritmética simples. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos.
Sistema métrico. Geometria. Resolução de situações problemas. Raciocínio Lógico.

CONHECIMENTO
ESPECÍFICO

Eletricidade básica: grandezas elétricas e magnéticas. Sistema Internacional de Unidades. Lei de Ohm. Potência e energia. Medidas
elétricas. Circuitos elétricos - série, paralelo e misto. Magnetismo e eletromagnetismo. Instalações e manutenção predial de circuitos
elétricos. Projeto e montagem de instalações elétricas. Desenho Técnico: Simbologia. Diagramas. Interpretação de projetos elétricos.
Eletrostática. Circuitos de corrente contínua. Circuitos elétricos em corrente alternada. Circuitos trifásicos. Instalação e manutenção de
disjuntores termomagnéticos de baixa tensão. Levantamento e quantificação de materiais elétricos para instalação de quadro de energia
elétrica, tomada elétrica, interruptores, tubulações e de condutores elétricos. Montagem e instalação de dispositivos de comando de
iluminação e sinalização, interruptores paralelo, interruptor de minuteria, interruptor automático de presença, rele fotoelétrico, cigarras e
campainhas. Fornecimento de energia elétrica, limites de fornecimento especificações de entradas de energia, consumidor individual e
edifícios de uso coletivo. Instalação de motores monofásicos e trifásicos e seus respectivos esquemas de ligação para níveis de tensão
elétrica 127 volts e 220 volts. Instalação de ventiladores de teto com controle de comando com duas rotações. Montagem e instalações de
luminária fluorescente com reator de partida rápida para até 04 (quatro) lâmpadas. Máquinas elétricas: Transformadores, Motores de
indução monofásicos e trifásicos. Acionamentos e controles elétricos. Instrumentos e equipamentos de medição e controle. Identificação,
uso e conservação de ferramentas utilizadas para instalações elétricas. Equipamento de proteção individual. Equipamentos e materiais
elétricos. Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA). Aterramento. Instalações elétricas de baixa tensão. Manutenção
preventiva e preditiva de sistemas elétricos. Normas: NR-10, NBR 5419 e NBR 5410.

CARPINTEIRO

COVEIRO

ELETRICISTA
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ENCANADOR
CONHECIMENTO
UNIVERSAL

Cultura geral, aspectos geográficos, históricos, políticos, sociais e éticos do Brasil e do mundo.
Fatos políticos, econômicos e sociais divulgados na mídia de 01 de setembro a 31 de dezembro de 2019.

LÍNGUA
PORTUGUESA

Linguagem Oral. Sistema alfabético e ortografia. Sinônimos e Antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. Acentuação.
Divisão silábica. Leitura e interpretação de Textos. Análise Linguística.

MATEMÁTICA

Números naturais, inteiros racionais e operações numéricas. Média aritmética simples. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos.
Sistema métrico. Geometria. Resolução de situações problemas. Raciocínio Lógico.

CONHECIMENTO
ESPECÍFICO

Tipos de canos e materiais referentes a encanamento. Ligação de água. Ligação de esgoto. Válvulas. Registros. Manutenção, instalação e
reparos em tubulações diversas. Dimensionamento de redes de água e esgoto. Instalação de Caixas d’água. Tipos de vazamentos.
Detecção de vazamentos. Tipos de conexões. Conhecimento de ferramentas manuais/elétricas. Metrologia básica. Tabela de espessura de
tubos. Água fria - sistemas e componentes. Tipos de calhas e suas aplicações. Métodos de instalação de tubulação para economia de
água. Hidrometria - processos de medidas hidráulicas. Técnicas para instalações de aparelhos sanitários. Técnicas para realizações de
desentupimentos. Prevenção de acidentes no trabalho. Principais Equipamentos de Proteção - EPI.

CONHECIMENTO
UNIVERSAL

Cultura geral, aspectos geográficos, históricos, políticos, sociais e éticos do Brasil e do mundo.
Fatos políticos, econômicos e sociais divulgados na mídia de 01 de setembro a 31 de dezembro de 2019.

LÍNGUA
PORTUGUESA

Linguagem Oral. Sistema alfabético e ortografia. Sinônimos e Antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. Acentuação.
Divisão silábica. Leitura e interpretação de Textos. Análise Linguística.

MATEMÁTICA

Números naturais, inteiros racionais e operações numéricas. Média aritmética simples. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos.
Sistema métrico. Geometria. Resolução de situações problemas. Raciocínio Lógico.

CONHECIMENTO
ESPECÍFICO

Noções básicas de limpeza. Tipos, utilização e armazenamento de produtos de limpeza, máquinas e equipamentos. Materiais corrosivos
utilizados em limpeza e manutenção. Controle de estoque de produtos de limpeza. Procedimentos de limpeza e conservação. Técnicas de
limpeza em vários tipos de piso, bebedouro, elevadores, vidraças e carpetes. Coleta seletiva, definição e tipos de lixo e resíduos. Normas
orientadoras: periculosidade, insalubridade, riscos químicos, biológicos e ambientais, cores para segurança, incêndio, sinalização e
segurança e ergonomia. Saúde e segurança no trabalho. Noções básicas de ergonomia.

CONHECIMENTO
UNIVERSAL

Cultura geral, aspectos geográficos, históricos, políticos, sociais e éticos do Brasil e do mundo.
Fatos políticos, econômicos e sociais divulgados na mídia de 01 de setembro a 31 de dezembro de 2019.

LÍNGUA
PORTUGUESA

Linguagem Oral. Sistema alfabético e ortografia. Sinônimos e Antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. Acentuação.
Divisão silábica. Leitura e interpretação de Textos. Análise Linguística.

MATEMÁTICA

Números naturais, inteiros racionais e operações numéricas. Média aritmética simples. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos.
Sistema métrico. Geometria. Resolução de situações problemas. Raciocínio Lógico.

CONHECIMENTO
ESPECÍFICO

Noções sobre a construção de vigas e pilares, levante de parede, revestimentos. Noções sobre instalações de água, esgoto e instalações
elétricas. Nivelamento. Alinhamento. Esquadro. Prumada. Unidades de medida: área e volume. Noções sobre argamassa e concreto.
Noções sobre leitura e interpretação de projetos. Materiais de construção. Ferramentas. Locação da Obra. Locação dos alinhamentos.
Escavação, fundação, paredes e acabamentos.

CONHECIMENTO
UNIVERSAL

Cultura geral, aspectos geográficos, históricos, políticos, sociais e éticos do Brasil e do mundo.
Fatos políticos, econômicos e sociais divulgados na mídia de 01 de setembro a 31 de dezembro de 2019.

LÍNGUA
PORTUGUESA

Linguagem Oral. Sistema alfabético e ortografia. Sinônimos e Antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. Acentuação.
Divisão silábica. Leitura e interpretação de Textos. Análise Linguística.

MATEMÁTICA

Números naturais, inteiros racionais e operações numéricas. Média aritmética simples. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos.
Sistema métrico. Geometria. Resolução de situações problemas. Raciocínio Lógico.

CONHECIMENTO
ESPECÍFICO

Materiais de marcação. Materiais de acabamento. Acessórios para pintura. Preparação de superfícies. Preparação de tintas, esmaltes e
vernizes. Removedor e desoxidante. Segurança no trabalho. Composição e características fundamentais da tinta. Cuidados antes da
pintura. Problemas comuns de pintura. Sistemas de pintura. Cores de segurança. Identificação e utilização dos Equipamentos de Proteção
Individual. Normas de segurança e higiene do trabalho.

FAXINEIRO

PEDREIRO

PINTOR

ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO

¬

AGENTE DE DEFESA CIVIL
CONHECIMENTO
UNIVERSAL

Cultura geral, aspectos geográficos, históricos, políticos, sociais e éticos do Brasil e do mundo.
Fatos políticos, econômicos e sociais divulgados na mídia de 01 de setembro a 31 de dezembro de 2019.

LÍNGUA
PORTUGUESA

Compreensão de textos narrativos, descritivos e dissertativos: compreensão geral do texto; ponto de vista ou ideia central defendida pelo
autor. Relações semânticas entre as orações, períodos ou parágrafos (relações de oposição, conclusão, concessão, causalidade,
conclusão, explicação, etc.). Significação vocabular: sinonímia e antonímia; ambiguidade; sentido literal e sentido figurado. Pontuação.
Concordâncias verbal e nominal. Regência verbal. Variantes linguísticas. Ortografia oficial

MATEMÁTICA

Raciocínio Lógico. As quatro operações com números inteiros e fracionários. Sistema métrico decimal (medidas de comprimento e de
massa). Medidas de tempo (hora, minuto, segundo) e Resolução de situações problema. Noções de geometria: forma, perímetro, área,
volume, ângulo, teorema de Pitágoras. Porcentagem.

CONHECIMENTO
ESPECÍFICO

Atitudes de liderança. Gestão de conflitos. Meio Ambiente – Preservação Ambiental e Controle da Poluição. Noções de geologia,
meteorologia e hidrologia. Departamento de Defesa Civil e suas responsabilidades, planos de contingência. Segurança e Saúde
ocupacional. Situações de emergência e estado de calamidade pública. Noções de planejamento das ações de defesa civil; prevenção,
mitigação, preparação, resposta a desastres e reconstrução, conceitos, tipos e classificações de desastres. Desastres e riscos ambientais.
Estruturas de contenção (gabeão, muro, utilização dos recursos). Noções de primeiros socorros; atendimento pré-hospitalar; busca
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terrestre; resgate veicular; salvamento em altura e aquático; prevenção e combate a incêndios; operações com produtos perigosos.
Atendimento ao público interno e externo. Orientação a sociedade com relação aos objetivos e serviços prestados pela Defesa Civil.
COBRADE - Codificação Brasileira de Desastres.
Lei Federal nº 12.608/2012
Lei Federal n° 7.257/2010
Instrução Normativa nº 01 de 24 de agosto de 2012 (Ministério da Integração Nacional)
Lei Federal nº 6.938/1981
Lei nº 9.795/1999.

AUXILIAR CUIDADOR
CONHECIMENTO
UNIVERSAL

Cultura geral, aspectos geográficos, históricos, políticos, sociais e éticos do Brasil e do mundo.
Fatos políticos, econômicos e sociais divulgados na mídia de 01 de setembro a 31 de dezembro de 2019.

LÍNGUA
PORTUGUESA

Compreensão de textos narrativos, descritivos e dissertativos: compreensão geral do texto; ponto de vista ou ideia central defendida pelo
autor. Relações semânticas entre as orações, períodos ou parágrafos (relações de oposição, conclusão, concessão, causalidade,
conclusão, explicação, etc.). Significação vocabular: sinonímia e antonímia; ambiguidade; sentido literal e sentido figurado. Pontuação.
Concordâncias verbal e nominal. Regência verbal. Variantes linguísticas. Ortografia oficial

MATEMÁTICA

Raciocínio Lógico. As quatro operações com números inteiros e fracionários. Sistema métrico decimal (medidas de comprimento e de
massa). Medidas de tempo (hora, minuto, segundo) e Resolução de situações problema. Noções de geometria: forma, perímetro, área,
volume, ângulo, teorema de Pitágoras. Porcentagem.

CONHECIMENTO
ESPECÍFICO

Valorização das diferenças individuais, de gênero, étnicas e socioculturais e o combate à desigualdade. Promoção da autonomia e respeito.
Prevenção de indisciplina, com diálogo, coerência e exigência. Acidentes e Primeiros socorros. Noções básicas de ética e cidadania.
Estimulação da criança e do adolescente na sua rotina diária. Noções básicas de higiene pessoal. Cuidados essenciais: alimentação,
repouso, higiene e proteção.
Lei Federal nº 8.069/1990.

CONHECIMENTO
UNIVERSAL

Cultura geral, aspectos geográficos, históricos, políticos, sociais e éticos do Brasil e do mundo.
Fatos políticos, econômicos e sociais divulgados na mídia de 01 de setembro a 31 de dezembro de 2019.

LÍNGUA
PORTUGUESA

Compreensão de textos narrativos, descritivos e dissertativos: compreensão geral do texto; ponto de vista ou ideia central defendida pelo
autor. Relações semânticas entre as orações, períodos ou parágrafos (relações de oposição, conclusão, concessão, causalidade,
conclusão, explicação, etc.). Significação vocabular: sinonímia e antonímia; ambiguidade; sentido literal e sentido figurado. Pontuação.
Concordâncias verbal e nominal. Regência verbal. Variantes linguísticas. Ortografia oficial

MATEMÁTICA

Raciocínio Lógico. As quatro operações com números inteiros e fracionários. Sistema métrico decimal (medidas de comprimento e de
massa). Medidas de tempo (hora, minuto, segundo) e Resolução de situações problema. Noções de geometria: forma, perímetro, área,
volume, ângulo, teorema de Pitágoras. Porcentagem.

CONHECIMENTO
ESPECÍFICO

Noções de prevenção de acidentes e de organização e disciplina geral de público. Campanhas educativas e de esclarecimentos.
Prevenção e combate a incêndio: teoria do fogo, tipos e fases do incêndio, métodos de extinção, equipamentos auxiliares e de combate,
prática de combate e abandono da área sinistrada, Identificação e minimização de riscos gerais e específicos. Planos de emergência
contra incêndios: referências normativas, grau de padronização, elementos, definições, requisitos. Identificação e cuidados com produtos
perigosos. Procedimentos em emergências terrestres (elevadores, helipontos, locais altos, escadas rolantes, espaços confinados e outros).
Procedimentos em emergências em altura: cordas, equipamentos, nós, ancoragens, segurança, rapel, ascensão, vantagem mecânica,
tirolesa, salvamento. Acidentes no meio líquido: o sistema respiratório; tipos de acidentes no meio líquido; equipamento de busca e
salvamento; equipamentos básicos de salvamento aquático; materiais de apoio ao salvamento aquático; operações em salvamento
aquático; salvamento de afogados; procedimento com vítimas em afogamento. Seleção, uso, cuidados e manuseio de equipamentos de
proteção individual e respiratória (EPI e EPR). Primeiros socorros: obstrução respiratória, estados de choque, hemostasia, fraturas,
ferimentos, queimaduras, assistência a parto, AVC, dispneias, crises hipo e hipertensiva, IAM e atuação em acidentes com múltiplas
vítimas. Atividades operacionais do bombeiro civil.

CONHECIMENTO
UNIVERSAL

Cultura geral, aspectos geográficos, históricos, políticos, sociais e éticos do Brasil e do mundo.
Fatos políticos, econômicos e sociais divulgados na mídia de 01 de setembro a 31 de dezembro de 2019.

LÍNGUA
PORTUGUESA

Compreensão de textos narrativos, descritivos e dissertativos: compreensão geral do texto; ponto de vista ou ideia central defendida pelo
autor. Relações semânticas entre as orações, períodos ou parágrafos (relações de oposição, conclusão, concessão, causalidade,
conclusão, explicação, etc.). Significação vocabular: sinonímia e antonímia; ambiguidade; sentido literal e sentido figurado. Pontuação.
Concordâncias verbal e nominal. Regência verbal. Variantes linguísticas. Ortografia oficial

MATEMÁTICA

Raciocínio Lógico. As quatro operações com números inteiros e fracionários. Sistema métrico decimal (medidas de comprimento e de
massa). Medidas de tempo (hora, minuto, segundo) e Resolução de situações problema. Noções de geometria: forma, perímetro, área,
volume, ângulo, teorema de Pitágoras. Porcentagem.

CONHECIMENTO
ESPECÍFICO

Estocagem e técnicas de preparo de alimentos e refeições. Métodos de cocção. Uso adequado de equipamentos e materiais na cozinha.
Higiene na manipulação dos alimentos. Prevenção à contaminação. Higiene e segurança pessoal. Higiene e segurança dos alimentos.
Procedimentos para economia de energia elétrica e água.

CONHECIMENTO
UNIVERSAL

Cultura geral, aspectos geográficos, históricos, políticos, sociais e éticos do Brasil e do mundo.
Fatos políticos, econômicos e sociais divulgados na mídia de 01 de setembro a 31 de dezembro de 2019.

LÍNGUA
PORTUGUESA

Compreensão de textos narrativos, descritivos e dissertativos: compreensão geral do texto; ponto de vista ou ideia central defendida pelo
autor. Relações semânticas entre as orações, períodos ou parágrafos (relações de oposição, conclusão, concessão, causalidade,
conclusão, explicação, etc.). Significação vocabular: sinonímia e antonímia; ambiguidade; sentido literal e sentido figurado. Pontuação.
Concordâncias verbal e nominal. Regência verbal. Variantes linguísticas. Ortografia oficial

MATEMÁTICA

Raciocínio Lógico. As quatro operações com números inteiros e fracionários. Sistema métrico decimal (medidas de comprimento e de
massa). Medidas de tempo (hora, minuto, segundo) e Resolução de situações problema. Noções de geometria: forma, perímetro, área,
volume, ângulo, teorema de Pitágoras. Porcentagem.

CONHECIMENTO
ESPECÍFICO

Valorização das diferenças individuais, de gênero, étnicas e socioculturais e o combate à desigualdade. Promoção da autonomia e respeito.
Prevenção de indisciplina, com diálogo, coerência e exigência. Acidentes e Primeiros socorros. Noções básicas de ética e cidadania.
Estimulação da criança e do adolescente na sua rotina diária. Noções básicas de higiene pessoal. Cuidados essenciais: alimentação,
repouso, higiene e proteção. Lei Federal nº 8.069/1990.

BOMBEIRO CIVIL

COZINHEIRA

CUIDADOR
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MOTORISTA
CONHECIMENTO
UNIVERSAL

Cultura geral, aspectos geográficos, históricos, políticos, sociais e éticos do Brasil e do mundo.
Fatos políticos, econômicos e sociais divulgados na mídia de 01 de setembro a 31 de dezembro de 2019.

LÍNGUA
PORTUGUESA

Compreensão de textos narrativos, descritivos e dissertativos: compreensão geral do texto; ponto de vista ou ideia central defendida pelo
autor. Relações semânticas entre as orações, períodos ou parágrafos (relações de oposição, conclusão, concessão, causalidade,
conclusão, explicação, etc.). Significação vocabular: sinonímia e antonímia; ambiguidade; sentido literal e sentido figurado. Pontuação.
Concordâncias verbal e nominal. Regência verbal. Variantes linguísticas. Ortografia oficial

MATEMÁTICA

Raciocínio Lógico. As quatro operações com números inteiros e fracionários. Sistema métrico decimal (medidas de comprimento e de
massa). Medidas de tempo (hora, minuto, segundo) e Resolução de situações problema. Noções de geometria: forma, perímetro, área,
volume, ângulo, teorema de Pitágoras. Porcentagem.

CONHECIMENTO
ESPECÍFICO

Normas gerais de circulação e conduta. Direção defensiva. Convívio social no trânsito. Cuidados gerais ao volante. Respeito ao Meio
Ambiente. Noções de mecânica básica de veículos leves e pesados. Noções do funcionamento de veículos leves e pesados.
Conhecimentos sobre condução, manutenção, limpeza e conservação de veículos leves e pesados. Noções básicas de primeiros socorros.
Lei Federal n.º 9.503/1997 e posteriores alterações. Legislação e Sinalização de Trânsito em geral.

CONHECIMENTO
UNIVERSAL

Cultura geral, aspectos geográficos, históricos, políticos, sociais e éticos do Brasil e do mundo.
Fatos políticos, econômicos e sociais divulgados na mídia de 01 de setembro a 31 de dezembro de 2019.

LÍNGUA
PORTUGUESA

Compreensão de textos narrativos, descritivos e dissertativos: compreensão geral do texto; ponto de vista ou ideia central defendida pelo
autor. Relações semânticas entre as orações, períodos ou parágrafos (relações de oposição, conclusão, concessão, causalidade,
conclusão, explicação, etc.). Significação vocabular: sinonímia e antonímia; ambiguidade; sentido literal e sentido figurado. Pontuação.
Concordâncias verbal e nominal. Regência verbal. Variantes linguísticas. Ortografia oficial

MATEMÁTICA

Raciocínio Lógico. As quatro operações com números inteiros e fracionários. Sistema métrico decimal (medidas de comprimento e de
massa). Medidas de tempo (hora, minuto, segundo) e Resolução de situações problema. Noções de geometria: forma, perímetro, área,
volume, ângulo, teorema de Pitágoras. Porcentagem.

CONHECIMENTO
ESPECÍFICO

Conhecimento sobre todo o funcionamento e operação, comandos, manutenção, conservação de máquina pesada Motoniveladora.
Conhecimento do Código de Trânsito Brasileiro. Legislação e Sinalização de Trânsito. Normas gerais de circulação e conduta. Direção
defensiva. Primeiros Socorros. Noções de mecânica básica de máquina pesada Motoniveladora.

CONHECIMENTO
UNIVERSAL

Cultura geral, aspectos geográficos, históricos, políticos, sociais e éticos do Brasil e do mundo.
Fatos políticos, econômicos e sociais divulgados na mídia de 01 de setembro a 31 de dezembro de 2019.

LÍNGUA
PORTUGUESA

Compreensão de textos narrativos, descritivos e dissertativos: compreensão geral do texto; ponto de vista ou ideia central defendida pelo
autor. Relações semânticas entre as orações, períodos ou parágrafos (relações de oposição, conclusão, concessão, causalidade,
conclusão, explicação, etc.). Significação vocabular: sinonímia e antonímia; ambiguidade; sentido literal e sentido figurado. Pontuação.
Concordâncias verbal e nominal. Regência verbal. Variantes linguísticas. Ortografia oficial

MATEMÁTICA

Raciocínio Lógico. As quatro operações com números inteiros e fracionários. Sistema métrico decimal (medidas de comprimento e de
massa). Medidas de tempo (hora, minuto, segundo) e Resolução de situações problema. Noções de geometria: forma, perímetro, área,
volume, ângulo, teorema de Pitágoras. Porcentagem.

CONHECIMENTO
ESPECÍFICO

Conhecimento sobre todo o funcionamento e operação, comandos, manutenção, conservação de máquina pesada Retroescavadeira.
Conhecimento do Código de Trânsito Brasileiro. Legislação e Sinalização de Trânsito. Normas gerais de circulação e conduta. Direção
defensiva. Primeiros Socorros. Noções de mecânica básica de máquina pesada Retroescavadeira.

CONHECIMENTO
UNIVERSAL

Cultura geral, aspectos geográficos, históricos, políticos, sociais e éticos do Brasil e do mundo.
Fatos políticos, econômicos e sociais divulgados na mídia de 01 de setembro a 31 de dezembro de 2019.

LÍNGUA
PORTUGUESA

Compreensão de textos narrativos, descritivos e dissertativos: compreensão geral do texto; ponto de vista ou ideia central defendida pelo
autor. Relações semânticas entre as orações, períodos ou parágrafos (relações de oposição, conclusão, concessão, causalidade,
conclusão, explicação, etc.). Significação vocabular: sinonímia e antonímia; ambiguidade; sentido literal e sentido figurado. Pontuação.
Concordâncias verbal e nominal. Regência verbal. Variantes linguísticas. Ortografia oficial

MATEMÁTICA

Raciocínio Lógico. As quatro operações com números inteiros e fracionários. Sistema métrico decimal (medidas de comprimento e de
massa). Medidas de tempo (hora, minuto, segundo) e Resolução de situações problema. Noções de geometria: forma, perímetro, área,
volume, ângulo, teorema de Pitágoras. Porcentagem.

CONHECIMENTO
ESPECÍFICO

Princípios fundamentais para o bom atendimento. Atendimento ao público. Atendimento por meio de ligações. Recepção e transmissão de
ligações telefônicas. Operadoras, códigos e tipos de discagem. Hierarquia pública. Noções sobre correspondência oficial: documentos
oficiais utilizados pelas instituições públicas brasileiras (Ata, Atestado, Circular, Certidão, Edital, Memorando, Ofício, etc.), abreviações e
formas de tratamento. Conceitos básicos e modos de utilização das ferramentas, aplicativos e procedimentos do Sistema Operacional
Windows 10. Conceito de pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área de trabalho, área de transferência, manipulação de arquivos e pastas,
uso dos menus, programas e aplicativos. Correio Eletrônico: uso de correio eletrônico, preparo e envio de mensagens, anexação de
arquivos. Internet: Navegação na Internet, conceitos de URL, links, sites, busca e impressão de páginas. Microsoft Office 2016 (criação,
formatação e manipulação de editores de texto, planilhas, apresentações e bancos de dados).

OPERADOR DE MÁQUINAS (PATROL)

OPERADOR DE MÁQUINAS (RETROESCAVADEIRA)

RECEPCIONISTA

ENSINO MÉDIO COMPLETO

¬

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
CONHECIMENTO
UNIVERSAL

Cultura geral, aspectos geográficos, históricos, políticos, sociais e éticos do Brasil e do mundo.
Fatos políticos, econômicos e sociais divulgados na mídia de 01 de setembro a 31 de dezembro de 2019.

LÍNGUA
PORTUGUESA

Compreensão de textos narrativos, descritivos e dissertativos: compreensão geral do texto; ponto de vista ou ideia central defendida pelo
autor; argumentação; coesão e coerência. Emprego dos pronomes demonstrativos. Emprego dos pronomes pessoais e de tratamento.
Emprego de tempos e modos verbais. Relações semânticas estabelecidas entre as orações, períodos ou parágrafos (relações de oposição,
conclusão, concessão, causalidade, conclusão, explicação, etc.). Significação vocabular: sinonímia e antonímia; ambiguidade; polissemia;
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conotação e denotação. Sintaxe da oração e do período.
Regências verbal e nominal. Variantes linguísticas.

Emprego do acento grave. Pontuação. Concordâncias verbal e nominal.

MATEMÁTICA

Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema. Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum.
Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média aritmética simples e ponderada. Juro simples. Equação do 1 º
e 2º graus. Sistema de equações do 1º grau. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de medidas usuais. Noções de
geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras.

NOÇÕES DE
INFORMÁTICA

Conceitos básicos e modos de utilização das ferramentas, aplicativos e procedimentos do Sistema Operacional Windows 10. Conceito de
pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área de trabalho, área de transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus,
programas e aplicativos. Correio Eletrônico: uso de correio eletrônico, preparo e envio de mensagens, anexação de arquivos. Internet:
Navegação na Internet, conceitos de URL, links, sites, busca e impressão de páginas. Microsoft Office 2016 (criação, formatação e
manipulação de editores de texto, planilhas, apresentações e bancos de dados).

CONHECIMENTO
ESPECÍFICO

Fiscalização para a promoção e preservação da saúde da comunidade, papel do agente na educação ambiental e saúde da
população.Vacinas e calendário da vacinação. Territorialização em saúde – mapeamento de saúde. Cadastramento e Visita
domiciliar.Pesquisas e Coleta de dados. Instrumento e ferramentas para o trabalho com as famílias. Participação Popular. Ações
intersetoriais. O proceder em casos de doença contagiosas.
Guia Prático do Agente Comunitário de Saúde. (http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/geral/guia_acs.pdf)
Manual: O Trabalho do Agente Comunitário de Saúde (http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/geral/manual_acs.pdf)

CONHECIMENTO
UNIVERSAL

Cultura geral, aspectos geográficos, históricos, políticos, sociais e éticos do Brasil e do mundo.
Fatos políticos, econômicos e sociais divulgados na mídia de 01 de setembro a 31 de dezembro de 2019.

LÍNGUA
PORTUGUESA

Compreensão de textos narrativos, descritivos e dissertativos: compreensão geral do texto; ponto de vista ou ideia central defendida pelo
autor; argumentação; coesão e coerência. Emprego dos pronomes demonstrativos. Emprego dos pronomes pessoais e de tratamento.
Emprego de tempos e modos verbais. Relações semânticas estabelecidas entre as orações, períodos ou parágrafos (relações de oposição,
conclusão, concessão, causalidade, conclusão, explicação, etc.). Significação vocabular: sinonímia e antonímia; ambiguidade; polissemia;
conotação e denotação. Sintaxe da oração e do período. Emprego do acento grave. Pontuação. Concordâncias verbal e nominal.
Regências verbal e nominal. Variantes linguísticas.

MATEMÁTICA

Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema. Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum.
Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média aritmética simples e ponderada. Juro simples. Equação do 1 º
e 2º graus. Sistema de equações do 1º grau. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de medidas usuais. Noções de
geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras.

NOÇÕES DE
INFORMÁTICA

Conceitos básicos e modos de utilização das ferramentas, aplicativos e procedimentos do Sistema Operacional Windows 10. Conceito de
pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área de trabalho, área de transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus,
programas e aplicativos. Correio Eletrônico: uso de correio eletrônico, preparo e envio de mensagens, anexação de arquivos. Internet:
Navegação na Internet, conceitos de URL, links, sites, busca e impressão de páginas. Microsoft Office 2016 (criação, formatação e
manipulação de editores de texto, planilhas, apresentações e bancos de dados).

CONHECIMENTO
ESPECÍFICO

Saúde, doença e suas relações com o ambiente. Princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde e cidadania. Saúde Pública: vigilância,
prevenção de doenças e promoção de saúde. Reconhecimento de problemas de saúde e fatores de risco. O ser humano e a saúde:
aspectos básicos do organismo humano funcional. As infecções, as defesas do organismo e princípios de imunização. Epidemiologia
básica. Doenças infecciosas e parasitárias mais comuns no Brasil. Agentes patológicos e cilcos vitais – endemias e doenças reemergentes.
Medidas de controle vetorial e de animais sinantrópicos. Saúde pública e saneamento básico. Promoção de saúde nas comunidades:
aspectos da educação ambiental e educação em saúde.

CONHECIMENTO
UNIVERSAL

Cultura geral, aspectos geográficos, históricos, políticos, sociais e éticos do Brasil e do mundo.
Fatos políticos, econômicos e sociais divulgados na mídia de 01 de setembro a 31 de dezembro de 2019.

LÍNGUA
PORTUGUESA

Compreensão de textos narrativos, descritivos e dissertativos: compreensão geral do texto; ponto de vista ou ideia central defendida pelo
autor; argumentação; coesão e coerência. Emprego dos pronomes demonstrativos. Emprego dos pronomes pessoais e de tratamento.
Emprego de tempos e modos verbais. Relações semânticas estabelecidas entre as orações, períodos ou parágrafos (relações de oposição,
conclusão, concessão, causalidade, conclusão, explicação, etc.). Significação vocabular: sinonímia e antonímia; ambiguidade; polissemia;
conotação e denotação. Sintaxe da oração e do período. Emprego do acento grave. Pontuação. Concordâncias verbal e nominal.
Regências verbal e nominal. Variantes linguísticas.

MATEMÁTICA

Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema. Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum.
Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média aritmética simples e ponderada. Juro simples. Equação do 1 º
e 2º graus. Sistema de equações do 1º grau. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de medidas usuais. Noções de
geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras.

NOÇÕES DE
INFORMÁTICA

Conceitos básicos e modos de utilização das ferramentas, aplicativos e procedimentos do Sistema Operacional Windows 10. Conceito de
pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área de trabalho, área de transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus,
programas e aplicativos. Correio Eletrônico: uso de correio eletrônico, preparo e envio de mensagens, anexação de arquivos. Internet:
Navegação na Internet, conceitos de URL, links, sites, busca e impressão de páginas. Microsoft Office 2016 (criação, formatação e
manipulação de editores de texto, planilhas, apresentações e bancos de dados).

CONHECIMENTO
ESPECÍFICO

Legislação e Sinalização de Trânsito. Normas gerais de circulação e conduta. Direção defensiva. Convívio social no trânsito. Proteção ao
Meio Ambiente. Cidadania. Conhecimentos sobre condução, manutenção, limpeza e conservação de veículos. Direitos e deveres do
cidadão. Administração Pública e Segurança Pública. Sistema Nacional de Trânsito (composição e competências). Educação para o
trânsito. Infrações. Penalidades e medidas administrativas. Resoluções CONTRAM.
Lei Federal nº 9.503/1997

CONHECIMENTO
UNIVERSAL

Cultura geral, aspectos geográficos, históricos, políticos, sociais e éticos do Brasil e do mundo.
Fatos políticos, econômicos e sociais divulgados na mídia de 01 de setembro a 31 de dezembro de 2019.

LÍNGUA
PORTUGUESA

Compreensão de textos narrativos, descritivos e dissertativos: compreensão geral do texto; ponto de vista ou ideia central defendida pelo
autor; argumentação; coesão e coerência. Emprego dos pronomes demonstrativos. Emprego dos pronomes pessoais e de tratamento.
Emprego de tempos e modos verbais. Relações semânticas estabelecidas entre as orações, períodos ou parágrafos (relações de oposição,
conclusão, concessão, causalidade, conclusão, explicação, etc.). Significação vocabular: sinonímia e antonímia; ambiguidade; polissemia;
conotação e denotação. Sintaxe da oração e do período. Emprego do acento grave. Pontuação. Concordâncias verbal e nominal.
Regências verbal e nominal. Variantes linguísticas.

AGENTE DE CONTROLE DE ENDEMIAS

AGENTE DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

AGENTE DE TRÂNSITO

Av. Frei Orestes Girardi, 893
Vila Abernéssia
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDÃO
MATEMÁTICA

Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema. Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum.
Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média aritmética simples e ponderada. Juro simples. Equação do 1 º
e 2º graus. Sistema de equações do 1º grau. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de medidas usuais. Noções de
geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras.

NOÇÕES DE
INFORMÁTICA

Conceitos básicos e modos de utilização das ferramentas, aplicativos e procedimentos do Sistema Operacional Windows 10. Conceito de
pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área de trabalho, área de transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus,
programas e aplicativos. Correio Eletrônico: uso de correio eletrônico, preparo e envio de mensagens, anexação de arquivos. Internet:
Navegação na Internet, conceitos de URL, links, sites, busca e impressão de páginas. Microsoft Office 2016 (criação, formatação e
manipulação de editores de texto, planilhas, apresentações e bancos de dados).

CONHECIMENTO
ESPECÍFICO

Legislação e Sinalização de Trânsito. Normas gerais de circulação e conduta. Direção defensiva. Convívio social no trânsito. Primeiros
Socorros. Proteção ao Meio Ambiente. Cidadania. Noções de mecânica básica de autos. Conhecimentos sobre condução, manutenção,
limpeza e conservação de veículos. Os Três Poderes: Legislativo, Executivo, Judiciário. Direitos e deveres do cidadão. Administração
Pública e Segurança Pública. Sistema Nacional de Trânsito (composição e competências). Educação para o trânsito. Sinalização de
trânsito. Infrações. Penalidades e medidas administrativas. Resoluções CONTRAM.
Lei Federal nº 4.898/1965
Lei Federal nº 5.553/1968
Lei Federal nº 9.503/1997

CONHECIMENTO
UNIVERSAL

Cultura geral, aspectos geográficos, históricos, políticos, sociais e éticos do Brasil e do mundo.
Fatos políticos, econômicos e sociais divulgados na mídia de 01 de setembro a 31 de dezembro de 2019.

LÍNGUA
PORTUGUESA

Compreensão de textos narrativos, descritivos e dissertativos: compreensão geral do texto; ponto de vista ou ideia central defendida pelo
autor; argumentação; coesão e coerência. Emprego dos pronomes demonstrativos. Emprego dos pronomes pessoais e de tratamento.
Emprego de tempos e modos verbais. Relações semânticas estabelecidas entre as orações, períodos ou parágrafos (relações de oposição,
conclusão, concessão, causalidade, conclusão, explicação, etc.). Significação vocabular: sinonímia e antonímia; ambiguidade; polissemia;
conotação e denotação. Sintaxe da oração e do período. Emprego do acento grave. Pontuação. Concordâncias verbal e nominal.
Regências verbal e nominal. Variantes linguísticas.

MATEMÁTICA

Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema. Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum.
Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média aritmética simples e ponderada. Juro simples. Equação do 1 º
e 2º graus. Sistema de equações do 1º grau. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de medidas usuais. Noções de
geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras.

CONHECIMENTO
ESPECÍFICO

Hierarquia pública. Princípios fundamentais para o bom atendimento. Arquivo e sua documentação: organização de um arquivo; técnicas e
métodos de arquivamento; modelos de arquivos e tipos de pastas; arquivamento de registros informatizados; elaboração de relatórios e
registros. Noções de estoque. Noções de contratos administrativos. Conceitos básicos e modos de utilização das ferramentas, aplicativos e
procedimentos do Sistema Operacional Windows 10. Conceito de pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área de trabalho, área de
transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus, programas e aplicativos. Correio Eletrônico: uso de correio eletrônico,
preparo e envio de mensagens, anexação de arquivos. Internet: Navegação na Internet, conceitos de URL, links, sites, busca e impressão
de páginas. Microsoft Office 2016 (criação, formatação e manipulação de editores de texto, planilhas, apresentações e bancos de dados).
Conceitos básicos de Direito Administrativo. Estrutura e características da administração Pública. Princípios da Administração Pública.
Regime Jurídico Administrativo. Organização da Administração Pública Brasileira. Serviço Público e princípios aplicáveis à ele. Servidor
Público e Agente Público. Regime jurídico das carreiras públicas. Cargo, Emprego e Funções públicas. Ingresso no Serviço Público.
Avaliação do servidor público.
Manual de Redação da Presidência da República, 3ª ed. revista e atualizada, 2018: Parte I – As Comunicações Oficiais (Capítulos I, II e III).

CONHECIMENTO
UNIVERSAL

Cultura geral, aspectos geográficos, históricos, políticos, sociais e éticos do Brasil e do mundo.
Fatos políticos, econômicos e sociais divulgados na mídia de 01 de setembro a 31 de dezembro de 2019.

LÍNGUA
PORTUGUESA

Compreensão de textos narrativos, descritivos e dissertativos: compreensão geral do texto; ponto de vista ou ideia central defendida pelo
autor; argumentação; coesão e coerência. Emprego dos pronomes demonstrativos. Emprego dos pronomes pessoais e de tratamento.
Emprego de tempos e modos verbais. Relações semânticas estabelecidas entre as orações, períodos ou parágrafos (relações de oposição,
conclusão, concessão, causalidade, conclusão, explicação, etc.). Significação vocabular: sinonímia e antonímia; ambiguidade; polissemia;
conotação e denotação. Sintaxe da oração e do período. Emprego do acento grave. Pontuação. Concordâncias verbal e nominal.
Regências verbal e nominal. Variantes linguísticas.

MATEMÁTICA

Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema. Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum.
Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média aritmética simples e ponderada. Juro simples. Equação do 1 º
e 2º graus. Sistema de equações do 1º grau. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de medidas usuais. Noções de
geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras.

NOÇÕES DE
INFORMÁTICA

Conceitos básicos e modos de utilização das ferramentas, aplicativos e procedimentos do Sistema Operacional Windows 10. Conceito de
pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área de trabalho, área de transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus,
programas e aplicativos. Correio Eletrônico: uso de correio eletrônico, preparo e envio de mensagens, anexação de arquivos. Internet:
Navegação na Internet, conceitos de URL, links, sites, busca e impressão de páginas. Microsoft Office 2016 (criação, formatação e
manipulação de editores de texto, planilhas, apresentações e bancos de dados).

CONHECIMENTO
ESPECÍFICO

Dimensões, formato e dobradura do papel. Aspectos gerais do desenho técnico. Glossário e termos técnicos. Leitura e interpretação de
projeto arquitetônico. Projeções ortogonais. Cortes e Seções. Perspectivas. Cotação. Escalas. Desenho técnico de Arquitetura e
Engenharia Civil. Vocabulário Técnico. Desenho técnico em sistemas CAD. Normas técnicas NBR. Desenho Artístico. Desenho de
observação. AutoCAD 2017: Interface do programa, Elementos de geometria e primitivas 2D e 3D, Edição, Propriedades dos objetos,
Camadas, Hachuras, Textos, Cotas, Plotagem, Utilização de biblioteca e símbolos, Configurações, Sketchup, Modelagem, Edição,
Visualização.

CONHECIMENTO
UNIVERSAL

Cultura geral, aspectos geográficos, históricos, políticos, sociais e éticos do Brasil e do mundo.
Fatos políticos, econômicos e sociais divulgados na mídia de 01 de setembro a 31 de dezembro de 2019.

LÍNGUA
PORTUGUESA

Compreensão de textos narrativos, descritivos e dissertativos: compreensão geral do texto; ponto de vista ou ideia central defendida pelo
autor; argumentação; coesão e coerência. Emprego dos pronomes demonstrativos. Emprego dos pronomes pessoais e de tratamento.
Emprego de tempos e modos verbais. Relações semânticas estabelecidas entre as orações, períodos ou parágrafos (relações de oposição,
conclusão, concessão, causalidade, conclusão, explicação, etc.). Significação vocabular: sinonímia e antonímia; ambiguidade; polissemia;
conotação e denotação. Sintaxe da oração e do período. Emprego do acento grave. Pontuação. Concordâncias verbal e nominal.
Regências verbal e nominal. Variantes linguísticas.

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

DESENHISTA

FISCAL (FEIRA)

Av. Frei Orestes Girardi, 893
Vila Abernéssia
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDÃO

MATEMÁTICA

Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema. Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum.
Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média aritmética simples e ponderada. Juro simples. Equação do 1 º
e 2º graus. Sistema de equações do 1º grau. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de medidas usuais. Noções de
geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras.

NOÇÕES DE
INFORMÁTICA

Conceitos básicos e modos de utilização das ferramentas, aplicativos e procedimentos do Sistema Operacional Windows 10. Conceito de
pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área de trabalho, área de transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus,
programas e aplicativos. Correio Eletrônico: uso de correio eletrônico, preparo e envio de mensagens, anexação de arquivos. Internet:
Navegação na Internet, conceitos de URL, links, sites, busca e impressão de páginas. Microsoft Office 2016 (criação, formatação e
manipulação de editores de texto, planilhas, apresentações e bancos de dados).

CONHECIMENTO
ESPECÍFICO

Ética profissional. Noções básicas de administração pública, direito e deveres do servidor público municipal. Vistoria Administrativa. Noções
básicas e conceitos fundamentais de Saúde e Vigilância Sanitária. Noções de saúde pública e saneamento. Organização Sanitária nos
órgãos e empresas públicas. Manuseio e acondicionamento de cargas perigosas e outras. Alimentos perecíveis. Conservação de
alimentos. Boas práticas no atendimento ao cidadão. Instrumentos de fiscalização. Dinâmica da fiscalização. A função do Fiscal.
Notificações. Auto de Infração. Auto de Apreensão.
Código de Posturas do Município.
Código de Vigilância Sanitária do Município.

CONHECIMENTO
UNIVERSAL

Cultura geral, aspectos geográficos, históricos, políticos, sociais e éticos do Brasil e do mundo.
Fatos políticos, econômicos e sociais divulgados na mídia de 01 de setembro a 31 de dezembro de 2019.

LÍNGUA
PORTUGUESA

Compreensão de textos narrativos, descritivos e dissertativos: compreensão geral do texto; ponto de vista ou ideia central defendida pelo
autor; argumentação; coesão e coerência. Emprego dos pronomes demonstrativos. Emprego dos pronomes pessoais e de tratamento.
Emprego de tempos e modos verbais. Relações semânticas estabelecidas entre as orações, períodos ou parágrafos (relações de oposição,
conclusão, concessão, causalidade, conclusão, explicação, etc.). Significação vocabular: sinonímia e antonímia; ambiguidade; polissemia;
conotação e denotação. Sintaxe da oração e do período. Emprego do acento grave. Pontuação. Concordâncias verbal e nominal.
Regências verbal e nominal. Variantes linguísticas.

MATEMÁTICA

Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema. Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum.
Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média aritmética simples e ponderada. Juro simples. Equação do 1 º
e 2º graus. Sistema de equações do 1º grau. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de medidas usuais. Noções de
geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras.

NOÇÕES DE
INFORMÁTICA

Conceitos básicos e modos de utilização das ferramentas, aplicativos e procedimentos do Sistema Operacional Windows 10. Conceito de
pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área de trabalho, área de transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus,
programas e aplicativos. Correio Eletrônico: uso de correio eletrônico, preparo e envio de mensagens, anexação de arquivos. Internet:
Navegação na Internet, conceitos de URL, links, sites, busca e impressão de páginas. Microsoft Office 2016 (criação, formatação e
manipulação de editores de texto, planilhas, apresentações e bancos de dados).

CONHECIMENTO
ESPECÍFICO

Fundamentação do controle ambiental. Planejamento e gestão ambiental. Estudos aplicados à gestão ambiental. Conceitos e instrumentos
para a gestão ambiental. Introdução ao ideal ambientalista e ao desenvolvimento sustentável. Impacto ambiental. Impacto ecológico das
grandes obras. Preservação ambiental. Os sistemas naturais. O desenvolvimento e a questão ambiental: Os movimentos de defesa do
meio ambiente. A rede hidrográfica. Poluição e contaminação do meio ambiente. Conceito de poluição. Controle da poluição. Áreas de
proteção. Gerenciamento de áreas contaminadas. Fatores ambientais. O clima. Solo. Aterro sanitário. Noções sobre reciclagem e
tratamento de resíduos sólidos e líquidos. Origem dos resíduos. Reciclagem e poluição.
Lei Federal nº 6.938/1981.
Lei Federal nº 9.605/1998
Lei Federal nº 9.985/2000
Lei Federal nº 11.428/2006
Lei Federal nº 12.305/2010
Lei Federal nº 12.651/2012
Decreto Federal nº 6.514/2008
Lei Estadual nº 10.083/1998.

CONHECIMENTO
UNIVERSAL

Cultura geral, aspectos geográficos, históricos, políticos, sociais e éticos do Brasil e do mundo.
Fatos políticos, econômicos e sociais divulgados na mídia de 01 de setembro a 31 de dezembro de 2019.

LÍNGUA
PORTUGUESA

Compreensão de textos narrativos, descritivos e dissertativos: compreensão geral do texto; ponto de vista ou ideia central defendida pelo
autor; argumentação; coesão e coerência. Emprego dos pronomes demonstrativos. Emprego dos pronomes pessoais e de tratamento.
Emprego de tempos e modos verbais. Relações semânticas estabelecidas entre as orações, períodos ou parágrafos (relações de oposição,
conclusão, concessão, causalidade, conclusão, explicação, etc.). Significação vocabular: sinonímia e antonímia; ambiguidade; polissemia;
conotação e denotação. Sintaxe da oração e do período. Emprego do acento grave. Pontuação. Concordâncias verbal e nominal.
Regências verbal e nominal. Variantes linguísticas.

MATEMÁTICA

Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema. Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum.
Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média aritmética simples e ponderada. Juro simples. Equação do 1 º
e 2º graus. Sistema de equações do 1º grau. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de medidas usuais. Noções de
geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras.

NOÇÕES DE
INFORMÁTICA

Conceitos básicos e modos de utilização das ferramentas, aplicativos e procedimentos do Sistema Operacional Windows 10. Conceito de
pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área de trabalho, área de transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus,
programas e aplicativos. Correio Eletrônico: uso de correio eletrônico, preparo e envio de mensagens, anexação de arquivos. Internet:
Navegação na Internet, conceitos de URL, links, sites, busca e impressão de páginas. Microsoft Office 2016 (criação, formatação e
manipulação de editores de texto, planilhas, apresentações e bancos de dados).

CONHECIMENTO
ESPECÍFICO

Fiscalização: competência para fiscalizar, ações fiscais, diligências, licenciamento, autorização, autos de infração, multas e outras
penalidades, recursos. Interdição de Obra. Notificação Administrativa. Licenciamento dos Estabelecimentos Industriais, Comerciais e
Prestadores de serviços. Autonomia e competência do Município. Poder de polícia do Município: meios de atuação da fiscalização. Direito
de construir: fundamento, proteção à segurança e ao sossego, controle da construção. Licenciamento de obras, consulta prévia, aprovação
de projeto, emissão de alvará, emissão de habite-se. Noções dos elementos básicos do projeto: plantas, cortes, fachadas e detalhes.
Projeto de reforma e modificação. Noções de instalações prediais: hidráulicas, sanitárias e elétricas. Uso de passeio público por
estabelecimentos comerciais. Limpeza de terrenos urbanos. Licença para Reforma e Reconstrução, Licença para Demolições, Controle
sobre o uso e ordenamento do solo, Sinalização de vias e obras públicas. Documentação de obra, tais como: diários e documentos de
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FISCAL (OBRAS)
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legalização. Noções dos fundamentos técnicos e legais da construção civil. Noções de construção: fundações, estruturas, paredes e
revestimentos, coberturas. Condições gerais das edificações: alinhamentos e afastamentos, classificação dos compartimentos, vãos, áreas,
circulações em mesmo nível, circulações de ligação de níveis diferentes, orientação e insolação. Código de Obras do Município. Plano
Diretor do Município.

FISCAL (POSTURAS)
CONHECIMENTO
UNIVERSAL

Cultura geral, aspectos geográficos, históricos, políticos, sociais e éticos do Brasil e do mundo.
Fatos políticos, econômicos e sociais divulgados na mídia de 01 de setembro a 31 de dezembro de 2019.

LÍNGUA
PORTUGUESA

Compreensão de textos narrativos, descritivos e dissertativos: compreensão geral do texto; ponto de vista ou ideia central defendida pelo
autor; argumentação; coesão e coerência. Emprego dos pronomes demonstrativos. Emprego dos pronomes pessoais e de tratamento.
Emprego de tempos e modos verbais. Relações semânticas estabelecidas entre as orações, períodos ou parágrafos (relações de oposição,
conclusão, concessão, causalidade, conclusão, explicação, etc.). Significação vocabular: sinonímia e antonímia; ambiguidade; polissemia;
conotação e denotação. Sintaxe da oração e do período. Emprego do acento grave. Pontuação. Concordâncias verbal e nominal.
Regências verbal e nominal. Variantes linguísticas.

MATEMÁTICA

Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema. Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum.
Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média aritmética simples e ponderada. Juro simples. Equação do 1 º
e 2º graus. Sistema de equações do 1º grau. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de medidas usuais. Noções de
geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras.

NOÇÕES DE
INFORMÁTICA

Conceitos básicos e modos de utilização das ferramentas, aplicativos e procedimentos do Sistema Operacional Windows 10. Conceito de
pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área de trabalho, área de transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus,
programas e aplicativos. Correio Eletrônico: uso de correio eletrônico, preparo e envio de mensagens, anexação de arquivos. Internet:
Navegação na Internet, conceitos de URL, links, sites, busca e impressão de páginas. Microsoft Office 2016 (criação, formatação e
manipulação de editores de texto, planilhas, apresentações e bancos de dados).

CONHECIMENTO
ESPECÍFICO

Fiscalização de Posturas. Conceitos básicos, Instrumentos de fiscalização. Dinâmica da fiscalização. Fundamentos técnicos e legais da
construção civil. A função do Fiscal de Posturas. Notificações. Auto de Infração. Auto de Apreensão. Tributos Municipais. Alvará de
Construção. Parcelamento, uso e ocupação do solo urbano. Instrumentos de política e gestão urbana. Legislação específica. Funções do
fiscal. Hierarquia. Utilização de logradouros públicos. Muros, cercas e calçadas. Queimadas. Cortes de árvores. Clubes recreativos.
Horários e forma de funcionamento de bancas de jornais, teatros, circos, farmácias, parques, etc.. Comércio ambulante. Código de
Posturas do Município. Plano Diretor do Município.

CONHECIMENTO
UNIVERSAL

Cultura geral, aspectos geográficos, históricos, políticos, sociais e éticos do Brasil e do mundo.
Fatos políticos, econômicos e sociais divulgados na mídia de 01 de setembro a 31 de dezembro de 2019.

LÍNGUA
PORTUGUESA

Compreensão de textos narrativos, descritivos e dissertativos: compreensão geral do texto; ponto de vista ou ideia central defendida pelo
autor; argumentação; coesão e coerência. Emprego dos pronomes demonstrativos. Emprego dos pronomes pessoais e de tratamento.
Emprego de tempos e modos verbais. Relações semânticas estabelecidas entre as orações, períodos ou parágrafos (relações de oposição,
conclusão, concessão, causalidade, conclusão, explicação, etc.). Significação vocabular: sinonímia e antonímia; ambiguidade; polissemia;
conotação e denotação. Sintaxe da oração e do período. Emprego do acento grave. Pontuação. Concordâncias verbal e nominal.
Regências verbal e nominal. Variantes linguísticas.

MATEMÁTICA

Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema. Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum.
Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média aritmética simples e ponderada. Juro simples. Equação do 1 º
e 2º graus. Sistema de equações do 1º grau. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de medidas usuais. Noções de
geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras.

NOÇÕES DE
INFORMÁTICA

Conceitos básicos e modos de utilização das ferramentas, aplicativos e procedimentos do Sistema Operacional Windows 10. Conceito de
pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área de trabalho, área de transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus,
programas e aplicativos. Correio Eletrônico: uso de correio eletrônico, preparo e envio de mensagens, anexação de arquivos. Internet:
Navegação na Internet, conceitos de URL, links, sites, busca e impressão de páginas. Microsoft Office 2016 (criação, formatação e
manipulação de editores de texto, planilhas, apresentações e bancos de dados).

CONHECIMENTO
ESPECÍFICO

Portaria MS/GM 1.565 de 26/8/1994 (Define o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e sua abrangência, esclarece a competência das
três esferas de governo e estabelece as bases para a descentralização da execução de serviços e ações de vigilância em saúde no âmbito
do Sistema Único de Saúde). Código Sanitário Estadual. Combate à Dengue. Epidemias. Endemias. Controle de Pragas. Vigilância e
fiscalização das condições de higiene nos estabelecimentos comerciais. Vigilância e controle sanitário de produtos de interesse da saúde.
Coleta de amostras de gêneros alimentícios para análise em laboratório. Controle de vetores, roedores e animais peçonhentos em
estabelecimentos comerciais. Ações de vigilância e monitoramento da água. Instauração de processos de interdições de estabelecimentos
comerciais e autuações. Código de Posturas Municipal.
DIREITO ADMINISTRATIVO: Organização administrativa - administração direta - administração indireta. Princípios Básicos da
Administração Pública: legalidade, moralidade, publicidade e impessoalidade. Poderes administrativos: vinculados, discricionários,
hierárquico, disciplinar, regulamentar e de polícia. Atos Administrativos: conceito, elementos: competência, finalidade, forma, motivo, objeto.
atos administrativos vinculados a atos administrativos discricionários; espécies de atos administrativos: normativos, ordinários, negócios,
enunciativos, punitivos; invalidação dos atos administrativos: revogação – anulação.

CONHECIMENTO
UNIVERSAL

Cultura geral, aspectos geográficos, históricos, políticos, sociais e éticos do Brasil e do mundo.
Fatos políticos, econômicos e sociais divulgados na mídia de 01 de setembro a 31 de dezembro de 2019.

LÍNGUA
PORTUGUESA

Compreensão de textos narrativos, descritivos e dissertativos: compreensão geral do texto; ponto de vista ou ideia central defendida pelo
autor; argumentação; coesão e coerência. Emprego dos pronomes demonstrativos. Emprego dos pronomes pessoais e de tratamento.
Emprego de tempos e modos verbais. Relações semânticas estabelecidas entre as orações, períodos ou parágrafos (relações de oposição,
conclusão, concessão, causalidade, conclusão, explicação, etc.). Significação vocabular: sinonímia e antonímia; ambiguidade; polissemia;
conotação e denotação. Sintaxe da oração e do período. Emprego do acento grave. Pontuação. Concordâncias verbal e nominal.
Regências verbal e nominal. Variantes linguísticas.

MATEMÁTICA

Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema. Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum.
Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média aritmética simples e ponderada. Juro simples. Equação do 1 º
e 2º graus. Sistema de equações do 1º grau. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de medidas usuais. Noções de
geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras.

NOÇÕES DE
INFORMÁTICA

Conceitos básicos e modos de utilização das ferramentas, aplicativos e procedimentos do Sistema Operacional Windows 10. Conceito de
pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área de trabalho, área de transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus,
programas e aplicativos. Correio Eletrônico: uso de correio eletrônico, preparo e envio de mensagens, anexação de arquivos. Internet:

FISCAL (SANITÁRIO)

FISCAL (TRIBUTOS)
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Navegação na Internet, conceitos de URL, links, sites, busca e impressão de páginas. Microsoft Office 2016 (criação, formatação e
manipulação de editores de texto, planilhas, apresentações e bancos de dados).
CONHECIMENTO
ESPECÍFICO

DIREITO CONSTITUCIONAL
Constituição Federal de 1988: Sistema tributário nacional (Artigos 145 a 152)
DIREITO ADMINISTRATIVO
Lei (Federal) nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990, que dispõe sobre os crimes contra a Ordem Tributária, Capítulo 1, Seção II).
DIREITO TRIBUTÁRIO
Tributo: definição - natureza jurídica - espécies de tributos. Sistema Tributário Nacional - impostos dos Estados e dos Municípios participação dos municípios no produto da arrecadação dos impostos da União e dos Estados. Legislação Tributária: vigência, aplicação,
interpretação e integração da legislação tributária. Obrigação Tributária: principal e acessória. Fato Gerador: da obrigação principal e
acessória. Sujeito da Obrigação Tributária: sujeito ativo - sujeito passivo - contribuinte e responsável. Solidariedade, capacidade e domicílio
tributário. Responsabilidade Tributária dos sucessores, de terceiros e por infrações. Crédito Tributário: lançamento - modalidades de
lançamento. Suspensão do Crédito Tributário: moratória, depósito, reclamações e recursos administrativos, concessão de medida liminar
em mandado de segurança. Extinção do Crédito Tributário: modalidades de extinção - pagamento indevido. Exclusão do Crédito Tributário:
isenção - anistia. Garantias e privilégios do crédito tributário. Administração Tributária: competência e poderes da autoridade administrativa
- dívida ativa - certidões negativas.
LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO
Da Fiscalização contábil, financeira e orçamentária.
Código Tributário do Município
Lei Complementar Federal nº 116/2003
Lei Complementar Federal nº 123/2006 (Artigos 12 a 41).
Lei Complementar Federal nº 87/1996
Lei Complementar Federal nº 63 de 11/01/1990
Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional nº 140/2018

CONHECIMENTO
UNIVERSAL

Cultura geral, aspectos geográficos, históricos, políticos, sociais e éticos do Brasil e do mundo.
Fatos políticos, econômicos e sociais divulgados na mídia de 01 de setembro a 31 de dezembro de 2019.

LÍNGUA
PORTUGUESA

Compreensão de textos narrativos, descritivos e dissertativos: compreensão geral do texto; ponto de vista ou ideia central defendida pelo
autor; argumentação; coesão e coerência. Emprego dos pronomes demonstrativos. Emprego dos pronomes pessoais e de tratamento.
Emprego de tempos e modos verbais. Relações semânticas estabelecidas entre as orações, períodos ou parágrafos (relações de oposição,
conclusão, concessão, causalidade, conclusão, explicação, etc.). Significação vocabular: sinonímia e antonímia; ambiguidade; polissemia;
conotação e denotação. Sintaxe da oração e do período. Emprego do acento grave. Pontuação. Concordâncias verbal e nominal.
Regências verbal e nominal. Variantes linguísticas.

MATEMÁTICA

Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema. Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum.
Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média aritmética simples e ponderada. Juro simples. Equação do 1 º
e 2º graus. Sistema de equações do 1º grau. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de medidas usuais. Noções de
geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras.

NOÇÕES DE
INFORMÁTICA

Conceitos básicos e modos de utilização das ferramentas, aplicativos e procedimentos do Sistema Operacional Windows 10. Conceito de
pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área de trabalho, área de transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus,
programas e aplicativos. Correio Eletrônico: uso de correio eletrônico, preparo e envio de mensagens, anexação de arquivos. Internet:
Navegação na Internet, conceitos de URL, links, sites, busca e impressão de páginas. Microsoft Office 2016 (criação, formatação e
manipulação de editores de texto, planilhas, apresentações e bancos de dados).

CONHECIMENTO
ESPECÍFICO

Noções de Direito Administrativo: Estado, governo e Administração Pública: conceitos, elementos, poderes, natureza, fins e princípios.
Poderes administrativos. Poderes disciplinares. Poder de polícia. Poderes regulamentares. Ato administrativo: conceito, requisitos,
atributos, classificação e espécies. Invalidação, anulação e revogação. Prescrição. Bens públicos: conceito, classificações e regras no
Código Civil (artigos 98 a 103). Noções de Direito Constitucional: dos princípios fundamentais (artigos 1º ao 4º). Dos direitos e garantias
fundamentais (artigos 5º a 11). Da organização do Estado (artigos 18 a 31; 37 a 41). Da segurança pública (art. 144 – os artigos em
referência são da Constituição Federal de 1988). Noções de Direito Penal: dos crimes contra a pessoa e contra o patrimônio (artigos 121 a
183). Dos crimes contra a fé pública. Dos crimes contra a Administração Pública (artigos 312 a 337-A – os artigos em referência são do
Código Penal). Dos crimes praticados por funcionários públicos contra a Administração em geral. Funcionário público: conceituação. Dos
crimes praticados por particular contra a Administração em geral. Noções de Direito Civil: capacidade jurídica (artigos 1º a 10 do Código
Civil). Bens considerados em si mesmos (artigos 79 a 91 do Código Civil). Legislação de trânsito. Código de Trânsito Brasileiro. Sistema
Nacional de Trânsito: composição. Registro e licenciamento de veículos. Habilitação. Normas gerais de circulação e conduta. Crimes de
trânsito. Infrações e penalidades. Sinalização de trânsito, segurança e velocidade. Condutores de veículos – deveres e proibições. Técnicas
e métodos de segurança e vigilância. Postura profissional. Conhecimento de equipamento de comunicação. Relações humanas no
trabalho. Noções de primeiros socorros.

CONHECIMENTO
UNIVERSAL

Cultura geral, aspectos geográficos, históricos, políticos, sociais e éticos do Brasil e do mundo.
Fatos políticos, econômicos e sociais divulgados na mídia de 01 de setembro a 31 de dezembro de 2019.

LÍNGUA
PORTUGUESA

Compreensão de textos narrativos, descritivos e dissertativos: compreensão geral do texto; ponto de vista ou ideia central defendida pelo
autor; argumentação; coesão e coerência. Emprego dos pronomes demonstrativos. Emprego dos pronomes pessoais e de tratamento.
Emprego de tempos e modos verbais. Relações semânticas estabelecidas entre as orações, períodos ou parágrafos (relações de oposição,
conclusão, concessão, causalidade, conclusão, explicação, etc.). Significação vocabular: sinonímia e antonímia; ambiguidade; polissemia;
conotação e denotação. Sintaxe da oração e do período. Emprego do acento grave. Pontuação. Concordâncias verbal e nominal.
Regências verbal e nominal. Variantes linguísticas.

MATEMÁTICA

Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema. Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum.
Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média aritmética simples e ponderada. Juro simples. Equação do 1 º
e 2º graus. Sistema de equações do 1º grau. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de medidas usuais. Noções de
geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras.

NOÇÕES DE
INFORMÁTICA

Conceitos básicos e modos de utilização das ferramentas, aplicativos e procedimentos do Sistema Operacional Windows 10. Conceito de
pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área de trabalho, área de transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus,
programas e aplicativos. Correio Eletrônico: uso de correio eletrônico, preparo e envio de mensagens, anexação de arquivos. Internet:
Navegação na Internet, conceitos de URL, links, sites, busca e impressão de páginas. Microsoft Office 2016 (criação, formatação e
manipulação de editores de texto, planilhas, apresentações e bancos de dados).

GUARDA MUNICIPAL (GRUPAMENTO ESPECIAL)

TOPÓGRAFO
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CONHECIMENTO
ESPECÍFICO

Levantamentos topográficos planialtimétricos. Cartografia, bússola e carta. Princípios gerais da taqueometria. Medição eletrônica de
ângulos e distâncias e uso do GPS. Mapas topográficos. Plantas planialtimétricas. Equipamentos utilizados em um levantamento
topográfico. Levantamentos taqueométricos (curvas de nível). Equipamentos eletrônicos aplicados à topografia. Conceitos fundamentais de
topografia. Definições de rumo, azimute e ângulo interno. Uso da bússola. Levantamentos expeditos. Medidas de distâncias e ângulos.
Método do caminhamento perimétrico. Planilha de cálculo analítico: planimetria. Métodos auxiliares. Erros e tolerâncias. Desenho de
plantas. Métodos de nivelamentos: geométrico, barométrico, trigonométrico. Planilha de cálculo analítico: altimetria. Princípios gerais da
taqueometria. Traçado de curvas de nível. Noções sobre a utilização de instrumentos baseados em tecnologia de posicionamento global
por satélites-GPS. Medição Padronização do desenho e normas técnicas vigentes - tipos, formatos, dimensões e dobraduras de papel;
linhas utilizadas em desenho técnico. Escalas; projeto arquitetônico - convenções gráficas, (representação de materiais, elementos
produtivos, equipamentos, mobiliário)

ENSINO SUPERIOR COMPLETO

¬

ADVOGADO
CONHECIMENTO
UNIVERSAL

Cultura geral, aspectos geográficos, históricos, políticos, sociais e éticos do Brasil e do mundo.
Fatos políticos, econômicos e sociais divulgados na mídia de 01 de setembro a 31 de dezembro de 2019.

LÍNGUA
PORTUGUESA

Compreensão de textos narrativos, descritivos e dissertativos: compreensão geral do texto; ponto de vista ou ideia central defendida pelo
autor; argumentação; coesão e coerência. Emprego dos pronomes demonstrativos. Emprego dos pronomes pessoais e de tratamento.
Emprego de tempos e modos verbais. Relações semânticas estabelecidas entre as orações, períodos ou parágrafos (relações de oposição,
conclusão, concessão, causalidade, conclusão, explicação, etc.). Significação vocabular: sinonímia e antonímia; ambiguidade; polissemia;
conotação e denotação. Sintaxe da oração e do período. Emprego do acento grave. Pontuação. Concordâncias verbal e nominal.
Regências verbal e nominal. Variantes linguísticas. Reescritura de frases e parágrafos do texto.

MATEMÁTICA

Estruturas lógicas de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, coisas ou eventos fictícios. Dedução de novas informações das relações
fornecidas, e avaliação das condições usadas para estabelecer estrutura destas relações. Identificação das regularidades de uma
sequência, numérica ou figural. Estruturas lógicas. Lógica de Argumentação. Diagramas lógicos. Sequências. Álgebra e Geometria básica.

NOÇÕES DE
INFORMÁTICA

Conceitos básicos e modos de utilização das ferramentas, aplicativos e procedimentos do Sistema Operacional Windows 10. Conceito de
pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área de trabalho, área de transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus,
programas e aplicativos. Correio Eletrônico: uso de correio eletrônico, preparo e envio de mensagens, anexação de arquivos. Internet:
Navegação na Internet, conceitos de URL, links, sites, busca e impressão de páginas. Microsoft Office 2016 (criação, formatação e
manipulação de editores de texto, planilhas, apresentações e bancos de dados).

CONHECIMENTO
ESPECÍFICO

Direito Constitucional
Constituição: conceito, conteúdo e classificações. Poder constituinte originário e derivado. Aplicabilidade e eficácia das normas
constitucionais. Interpretação das normas constitucionais. Dos princípios fundamentais. Dos direitos e garantias fundamentais: dos direitos
e deveres individuais e coletivos, dos direitos sociais, dos direitos de nacionalidade, dos direitos políticos. Do mandado de segurança. Da
organização do Estado: da organização político-administrativa; da União; dos Estados Federados; dos Municípios: organização,
competência e responsabilidades; da intervenção do Estado no Município. Da repartição das competências. Do Poder Legislativo:
composição e atribuições; do processo legislativo; da fiscalização; do Tribunal de Contas. Do Poder Executivo. Do Poder Judiciário: do
Supremo Tribunal Federal; do Superior Tribunal de Justiça; dos Tribunais e juízes dos Estados; das funções essenciais à justiça. Do
controle da constitucionalidade: controle difuso e concentrado; Ação Declaratória de Constitucionalidade, Ação Direta de
Inconstitucionalidade, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, Inconstitucionalidade por Omissão e Mandado de Injunção; o
controle de constitucionalidade das leis municipais. Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998. Emendas constitucionais nº
20/1998, 41/2003, 47/2005 e 70/2012.
Direito Administrativo
Princípios informativos do direito administrativo: Princípio da Finalidade. Princípio da autoexecutoriedade. Princípio da autotutela. Princípio
da especialidade. Princípio da continuidade. Princípio da isonomia. Princípio da presunção de verdade e legitimidade do ato administrativo.
Princípio da indisponibilidade do interesse público. Princípio do poder-dever do administrador. Princípio da discricionariedade. Princípio da
vinculação do ato administrativo aos motivos determinantes. Princípio da hierarquia. Supremacia do interesse público. Administração
Pública. Princípios básicos. Organização. Órgãos. Hierarquia. Atividade Administrativa. Poderes Administrativos. Distinção entre Poderes
Políticos e Poderes Administrativos. Os Poderes Administrativos. Classificação. Poder Vinculado. Poder Discricionário. Poder Hierárquico.
Poder Disciplinar. Poder Regulamentar. Poder de Polícia (Noções. Conceito. Limitações. Atributos. Modos de Atuação. Condições de
Validade. Espécies). Uso e abuso de poder. Atos administrativos. Conceito. Requisitos. Atos administrativos em espécie. Motivação.
Vigência. Eficácia. Vinculação e discricionariedade. Invalidação (anulação e revogação). Convalidação. Prescrição. Coisa julgada
administrativa. Processo administrativo. Lei Federal nº 9.784 de 1999 e alterações. Princípios. Fases e espécies. Processo administrativo
disciplinar e sindicância. Serviços públicos. Administração direta e indireta. Fundação pública. Empresa pública. Sociedade de economia
mista. Autarquia. Convênios e consórcios. Serviços delegados. Concessões. Permissões. Autorizações. Lei Federal n.º 8.987 de 1995 e
alterações. Agências Reguladoras. Agências Executivas. Agentes Públicos. Servidores Públicos. Regime jurídico. Direitos. Deveres.
Responsabilidades. Emprego Público. Responsabilidade administrativa, civil e penal. Bens Públicos. Intervenção na propriedade e no
domínio econômico. Responsabilidade Civil na Administração Pública. Controle da Administração (interno e externo). Licitações e Contratos
Públicos. Princípios constitucionais. Lei Federal nº 8.666 de 1993 e alterações. Princípios legais. Das definições. Das obras e serviços. Dos
serviços técnicos especializados. Das compras. Das alienações. Da licitação. Modalidades. Limites. Da contratação direta (inexigibilidade e
dispensa - conceito, diferenciação, procedimento e hipóteses legais). Da habilitação. Dos registros cadastrais. Do procedimento e
julgamento. Dos contratos. Disposições preliminares. Da formação dos contratos. Da execução dos contratos. Da inexigibilidade e da
rescisão dos contratos. Das sanções administrativas e tutela judicial. Disposições gerais. Das sanções administrativas. Dos crimes e das
penas. Do processo e do procedimento judicial. Dos recursos administrativos. Disposições finais e transitórias. Pregão comum e eletrônico
(Lei Federal nº 10.520 de 2002 e alterações).
Direito Civil
Das pessoas - pessoa natural, pessoa jurídica de direito privado e de direito público; Dos bens; Dos fatos jurídicos - conceito; Dos atos
jurídicos - conceito; elementos constitutivos, classificação, defeitos, formas, nulidade, prescrição e decadência; Dos direitos das obrigações;
Dos contratos em geral; Dos atos ilícitos - conceito; elementos constitutivos, abuso do direito; A propriedade, conceito, generalidades,
aquisição, e perda da propriedade móvel e imóvel – a posse - conceito; Da Dação em pagamento e suas modalidades; Da Compensação.
Processo Civil
Noções gerais de Direito Processual. Aplicação da lei processual no tempo e no espaço. Interpretação da lei processual. Princípios
constitucionais do processo. Jurisdição: conceito, características, finalidade, princípios e espécies. Competência. Organização judiciária.
Conexão e continência. Ministério Público. Funções essenciais à Justiça. Ação: Conceito. Elementos. Condições. Classificação. Processo:
Conceito. Natureza jurídica. Classificação. Processo e Procedimento. Formação, suspensão e extinção do processo. Atos processuais:
conceito, classificação e forma. Comunicação dos atos processuais: citação e intimação. Prazos processuais. Partes: capacidade
processual. Litisconsórcio. Intervenção de terceiros. Denunciação à lide. Chamamento ao processo. Nomeação à autoria. Oposição.
Assistência. Procedimento comum ordinário e procedimento sumário. Petição inicial. Requisitos. Indeferimento. Pedido. Cumulação de
Pedidos. A resposta do réu. Revelia e seus efeitos. Tutela antecipada. Recursos.
Direito do Trabalho e Processual do Trabalho
Natureza Jurídica do Direito do Trabalho. Fontes do Direito do Trabalho. Princípios do Direito do Trabalho. Relação de trabalho e relação de
emprego. Normas gerais de tutela do trabalho. Identificação profissional. Duração do trabalho. Férias. Normas especiais de tutela do
trabalho. Proteção do trabalho da mulher. Proteção do trabalho do menor. Contrato individual de trabalho. Remuneração e salário.
Alteração, suspensão e interrupção. Rescisão. Aviso prévio. Estabilidade. Força maior. Organização sindical. Instituição, enquadramento e
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contribuição. Convenção coletiva de trabalho. Acordo coletivo de trabalho. Comissões de conciliação prévia. Competência da Justiça do
Trabalho – EC n.º 45, de 08/12/2004. Organização da Justiça do Trabalho. Varas do Trabalho. Tribunais Regionais do Trabalho. Tribunal
Superior do Trabalho. Processo Judiciário do Trabalho. Processo em geral. Dissídio individual. Procedimento sumaríssimo. Inquérito para
apuração de falta grave. Dissídio coletivo. Execução. Recursos. A Fazenda Pública perante a Justiça do Trabalho. Súmulas e orientações
jurisprudenciais – jurisprudência correlata.
Direito Penal
Dos crimes contra a Administração Pública; Dos crimes contra a ordem tributária (Lei 8137 de 1990 e alterações); Crimes contra as
finanças públicas (Lei nº 10.028 de 2000); Crime de responsabilidade e acréscimo à Lei nº 1.079 de 1950 (e alterações), pela Lei
Complementar nº 101 de 2000; Crime de responsabilidade de Prefeitos e vereadores com alterações ao Decreto-Lei nº 201 de 1967.
Direito Tributário
Sistema Tributário Nacional. Normas Gerais do Direito Tributário. Lei Complementar Federal nº 101 de 2000 e alterações. Lei Federal nº
4.320 de 1964 e alterações. Lei Federal nº 6.830 de 1980 e alterações – Lei da cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública.
Direito Previdenciário
Lei nº 8.213/1991, nº 9.717/1998, nº 10.887/2004

ARQUITETO
CONHECIMENTO
UNIVERSAL

Cultura geral, aspectos geográficos, históricos, políticos, sociais e éticos do Brasil e do mundo.
Fatos políticos, econômicos e sociais divulgados na mídia de 01 de setembro a 31 de dezembro de 2019.

LÍNGUA
PORTUGUESA

Compreensão de textos narrativos, descritivos e dissertativos: compreensão geral do texto; ponto de vista ou ideia central defendida pelo
autor; argumentação; coesão e coerência. Emprego dos pronomes demonstrativos. Emprego dos pronomes pessoais e de tratamento.
Emprego de tempos e modos verbais. Relações semânticas estabelecidas entre as orações, períodos ou parágrafos (relações de oposição,
conclusão, concessão, causalidade, conclusão, explicação, etc.). Significação vocabular: sinonímia e antonímia; ambiguidade; polissemia;
conotação e denotação. Sintaxe da oração e do período. Emprego do acento grave. Pontuação. Concordâncias verbal e nominal.
Regências verbal e nominal. Variantes linguísticas. Reescritura de frases e parágrafos do texto.

MATEMÁTICA

Estruturas lógicas de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, coisas ou eventos fictícios. Dedução de novas informações das relações
fornecidas, e avaliação das condições usadas para estabelecer estrutura destas relações. Identificação das regularidades de uma
sequência, numérica ou figural. Estruturas lógicas. Lógica de Argumentação. Diagramas lógicos. Sequências. Álgebra e Geometria básica.

NOÇÕES DE
INFORMÁTICA

Conceitos básicos e modos de utilização das ferramentas, aplicativos e procedimentos do Sistema Operacional Windows 10. Conceito de
pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área de trabalho, área de transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus,
programas e aplicativos. Correio Eletrônico: uso de correio eletrônico, preparo e envio de mensagens, anexação de arquivos. Internet:
Navegação na Internet, conceitos de URL, links, sites, busca e impressão de páginas. Microsoft Office 2016 (criação, formatação e
manipulação de editores de texto, planilhas, apresentações e bancos de dados).

CONHECIMENTO
ESPECÍFICO

História e Crítica de Arquitetura e Urbanismo. Projetos de arquitetura, urbanismo e paisagismo: metodologia e técnicas. Coordenação
modular. Programa de necessidades, estudos de viabilidade técnico-econômica. Projetos de instalações prediais: instalações elétricas,
hidráulicas, sanitárias. Tecnologia da construção e execução de projetos arquitetônicos. Sistemas estruturais: aço, concreto e madeira.
Prevenção e combate a incêndio. Sustentabilidade e eficiência energética em edificações. Conforto ambiental (Térmico, Acústico, Lumínico,
Ergonômico). Luminotécnica. Instalações de ar condicionado. Especificação de materiais, técnicas e serviços. Execução de obras.
Construção convencional e construção industrializada. Materiais de acabamento. Projeto e adequação dos espaços visando à utilização
pela pessoa com deficiência. Legislação do exercício profissional do arquiteto. Elaboração de orçamentos e controle de obra. Evolução
urbana. Projeto de urbanização. Equipamentos e serviços urbanos: necessidades, adequação, tipo, dimensionamento e localização.
Controle do uso e da ocupação do solo. Estrutura urbana. Projeto de urbanização. Desenho Urbano. Legislação de proteção ao patrimônio
ambiental e cultural. Sistemas de Informações Geográficas em Urbanismo. Projeto paisagístico. Redes de abastecimento urbano: água,
esgoto pluvial e cloacal, eletricidade, gás, iluminação. Representação gráfica do Projeto de Arquitetura e Urbanismo. Topografia. Avaliação
Pós-ocupação. Informática aplicada à arquitetura e urbanismo: AutoCAD, Sketchup, Revit, Corel Draw, 3D Studio Max, Excel. Relações
humanas no trabalho e ética profissional e no serviço público. Orçamentação de obras. Formação do preço de venda. Custos diretos.
Composição de custos unitários. Produção de equipes mecânicas. Custos horários e equipamentos. BDI - Benefícios e despesas indiretas
(Administração Central, custos financeiros, riscos, tributos sobre o preço de vendas, lucro real/presumido). Encargos sociais (horista,
mensalista). Mobilização, desmobilização e administração local. Reajustamento de preços. Análises de propostas e preços de obras de
engenharia. Formação de preços na engenharia consultiva e de projetos. Custos diretos. Plano Diretor, Código de Obras, Estatuto da
Cidade (Lei Federal nº 10.257/2001). Elaboração de Planos Diretores.

CONHECIMENTO
UNIVERSAL

Cultura geral, aspectos geográficos, históricos, políticos, sociais e éticos do Brasil e do mundo.
Fatos políticos, econômicos e sociais divulgados na mídia de 01 de setembro a 31 de dezembro de 2019.

LÍNGUA
PORTUGUESA

Compreensão de textos narrativos, descritivos e dissertativos: compreensão geral do texto; ponto de vista ou ideia central defendida pelo
autor; argumentação; coesão e coerência. Emprego dos pronomes demonstrativos. Emprego dos pronomes pessoais e de tratamento.
Emprego de tempos e modos verbais. Relações semânticas estabelecidas entre as orações, períodos ou parágrafos (relações de oposição,
conclusão, concessão, causalidade, conclusão, explicação, etc.). Significação vocabular: sinonímia e antonímia; ambiguidade; polissemia;
conotação e denotação. Sintaxe da oração e do período. Emprego do acento grave. Pontuação. Concordâncias verbal e nominal.
Regências verbal e nominal. Variantes linguísticas. Reescritura de frases e parágrafos do texto.

MATEMÁTICA

Estruturas lógicas de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, coisas ou eventos fictícios. Dedução de novas informações das relações
fornecidas, e avaliação das condições usadas para estabelecer estrutura destas relações. Identificação das regularidades de uma
sequência, numérica ou figural. Estruturas lógicas. Lógica de Argumentação. Diagramas lógicos. Sequências. Álgebra e Geometria básica.

NOÇÕES DE
INFORMÁTICA

Conceitos básicos e modos de utilização das ferramentas, aplicativos e procedimentos do Sistema Operacional Windows 10. Conceito de
pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área de trabalho, área de transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus,
programas e aplicativos. Correio Eletrônico: uso de correio eletrônico, preparo e envio de mensagens, anexação de arquivos. Internet:
Navegação na Internet, conceitos de URL, links, sites, busca e impressão de páginas. Microsoft Office 2016 (criação, formatação e
manipulação de editores de texto, planilhas, apresentações e bancos de dados).

CONHECIMENTO
ESPECÍFICO

Assistência social no Brasil: história e perspectivas contemporâneas. O serviço social nas relações sociais no Brasil: história da profissão,
conjuntura nacional e demandas profissionais. Redação e correspondências oficiais: laudo e parecer (sociais e psicossociais), estudo de
caso, informação e avaliação social. Serviço Social e ética: o projeto ético-político do profissional do serviço social e o código de ética
profissional do assistente social em vigor. Lei de Regulamentação da profissão de assistente social em vigor. A seguridade social no Brasil.
Resoluções do Conselho Federal de Serviço Social. Políticas Nacional de Assistência Social (PNAS) e Sistema Único de Assistência Social
(SUAS) e seu processo de efetivação das políticas de interface. Serviço Social e interdisciplinaridade. Questão social/desigualdade social.
Vulnerabilidade e risco social. Direitos socioassistenciais, território e territorialização. Estratégias de intervenção profissional nos campos de
atuação com temática em família, criança, adolescentes, idoso, população em situação de rua, trabalho infantil, exploração sexual, violência
sexual da criança e do adolescente, gênero, raça, etnia e diversidade. Gestão de benefícios de transferência de renda.
Constituição de República Federativa do Brasil de 1988: Artigos 203º ao 204º
Lei Federal nº 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente)
Resolução CNAS nº 33, de 12 de dezembro de 2012 (NOB/SUAS)
Resolução CNAS nº 109, de 11 de novembro de 2009 (Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais)

ASSISTENTE SOCIAL
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BIBLIOTECÁRIO
CONHECIMENTO
UNIVERSAL

Cultura geral, aspectos geográficos, históricos, políticos, sociais e éticos do Brasil e do mundo.
Fatos políticos, econômicos e sociais divulgados na mídia de 01 de setembro a 31 de dezembro de 2019.

LÍNGUA
PORTUGUESA

Compreensão de textos narrativos, descritivos e dissertativos: compreensão geral do texto; ponto de vista ou ideia central defendida pelo
autor; argumentação; coesão e coerência. Emprego dos pronomes demonstrativos. Emprego dos pronomes pessoais e de tratamento.
Emprego de tempos e modos verbais. Relações semânticas estabelecidas entre as orações, períodos ou parágrafos (relações de oposição,
conclusão, concessão, causalidade, conclusão, explicação, etc.). Significação vocabular: sinonímia e antonímia; ambiguidade; polissemia;
conotação e denotação. Sintaxe da oração e do período. Emprego do acento grave. Pontuação. Concordâncias verbal e nominal.
Regências verbal e nominal. Variantes linguísticas. Reescritura de frases e parágrafos do texto.

MATEMÁTICA

Estruturas lógicas de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, coisas ou eventos fictícios. Dedução de novas informações das relações
fornecidas, e avaliação das condições usadas para estabelecer estrutura destas relações. Identificação das regularidades de uma
sequência, numérica ou figural. Estruturas lógicas. Lógica de Argumentação. Diagramas lógicos. Sequências. Álgebra e Geometria básica.

NOÇÕES DE
INFORMÁTICA

Conceitos básicos e modos de utilização das ferramentas, aplicativos e procedimentos do Sistema Operacional Windows 10. Conceito de
pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área de trabalho, área de transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus,
programas e aplicativos. Correio Eletrônico: uso de correio eletrônico, preparo e envio de mensagens, anexação de arquivos. Internet:
Navegação na Internet, conceitos de URL, links, sites, busca e impressão de páginas. Microsoft Office 2016 (criação, formatação e
manipulação de editores de texto, planilhas, apresentações e bancos de dados).

CONHECIMENTO
ESPECÍFICO

Pesquisa e desenvolvimento de coleções. Desenvolvimento de coleções. Políticas de seleções e de aquisição. Avaliação de coleções.
Fontes de informação. Documentação e informação. Preservação de documentos. Documentação: conceitos e finalidades. Biblioteconomia:
conceitos e finalidades. Preparação guias de bibliotecas, centro de informações e de documentação. Processos e técnicas de tratamento.
Teoria e prática da catalogação, AACR2, RDA, formato MARC. Princípios. Estrutura. Normas técnicas de referência. Teoria e prática da
classificação, CDD e CDU. Indexação de documentos. Linguagem documentária, descritores elaboração de tesauro, vocabulário
controlado. Organização e administração de bibliotecas e centros de documentação. Preparação de índices. Normas técnicas para a área
de documentação. Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Referência bibliográfica (ABNT 6023). Numeração
progressiva (ABNT 6024). Sumários (ABNT 6027). Resumo (ABNT 6028). Apresentação de livros (ABNT 6029). Apresentação de citações
(ABNT 10520). Lombada de livro (ABNT 12225). Método para análise de documentos (ABNT 12676). Apresentação trabalhos acadêmicos
(ABNT 14724). Serviço de referência. Organização de serviço de alerta. Disseminação seletiva da informação. Novas tecnologias: internet,
intranet e bibliotecas digitais (virtuais e eletrônicas). Referência bibliográfica: conceituação, teoria, classificação, histórico. Norma ABNT
6023. Estratégias de busca de informação. Recuperação de Informação. Planejamento e etapas de elaboração da busca. Atendimento ao
usuário. Uso e acesso a bases de dados e fontes de informação on-line. Automação. US MARC. Banco de Dados. Planejamento da
automação de bibliotecas. Sistemas informatizados nacionais e internacionais. Informática para bibliotecas. Controle e produção. Noções
de bibliometria. Controle do acervo. Estudo de usuário. Métodos e abordagens. Necessidades de Informação. Formação e ética
profissional: código de ética e profissional da informação.

CONHECIMENTO
UNIVERSAL

Cultura geral, aspectos geográficos, históricos, políticos, sociais e éticos do Brasil e do mundo.
Fatos políticos, econômicos e sociais divulgados na mídia de 01 de setembro a 31 de dezembro de 2019.

LÍNGUA
PORTUGUESA

Compreensão de textos narrativos, descritivos e dissertativos: compreensão geral do texto; ponto de vista ou ideia central defendida pelo
autor; argumentação; coesão e coerência. Emprego dos pronomes demonstrativos. Emprego dos pronomes pessoais e de tratamento.
Emprego de tempos e modos verbais. Relações semânticas estabelecidas entre as orações, períodos ou parágrafos (relações de oposição,
conclusão, concessão, causalidade, conclusão, explicação, etc.). Significação vocabular: sinonímia e antonímia; ambiguidade; polissemia;
conotação e denotação. Sintaxe da oração e do período. Emprego do acento grave. Pontuação. Concordâncias verbal e nominal.
Regências verbal e nominal. Variantes linguísticas. Reescritura de frases e parágrafos do texto.

MATEMÁTICA

Estruturas lógicas de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, coisas ou eventos fictícios. Dedução de novas informações das relações
fornecidas, e avaliação das condições usadas para estabelecer estrutura destas relações. Identificação das regularidades de uma
sequência, numérica ou figural. Estruturas lógicas. Lógica de Argumentação. Diagramas lógicos. Sequências. Álgebra e Geometria básica.

NOÇÕES DE
INFORMÁTICA

Conceitos básicos e modos de utilização das ferramentas, aplicativos e procedimentos do Sistema Operacional Windows 10. Conceito de
pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área de trabalho, área de transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus,
programas e aplicativos. Correio Eletrônico: uso de correio eletrônico, preparo e envio de mensagens, anexação de arquivos. Internet:
Navegação na Internet, conceitos de URL, links, sites, busca e impressão de páginas. Microsoft Office 2016 (criação, formatação e
manipulação de editores de texto, planilhas, apresentações e bancos de dados).

CONHECIMENTO
ESPECÍFICO

Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) e Centro de Referência Especializado de Assistência Social, estrutura, serviços,
públicos, formas de acesso. Plano de Ação do CRAS e CREAS. Gestão Pública. Direitos Sociais. Programas e Projetos Socioassistenciais
do Ministério do Desenvolvimento Social. História e fundamentos teóricos metodológicos do Serviço Social. Instrumental técnico-operativo
do Serviço Social. Processos de trabalho do Serviço Social. A questão social no Brasil e o Serviço Social. Direitos sociais e sua construção
na sociedade contemporânea. Os Conselhos Gestores e a atuação dos Assistentes Sociais. Competência profissional: planejamento,
pesquisa e a produção de conhecimento no Serviço Social. Trabalho com famílias: aspectos históricos, teóricos, concepções de família e
políticas públicas de atenção. Violência intra-familiar: mecanismos de proteção e defesa de direitos. A mulher, o homem, a criança e o idoso
nas novas relações familiares. Seguridade Social: Saúde, Previdência e Assistência Social. Serviços Destinados a Crianças e
Adolescentes. Serviços Destinados a Pessoas Idosas (benefícios eventuais; carteira do idoso). Serviço de Proteção Social a Crianças e
Adolescentes Vítimas de Violência, Abuso e Exploração Sexual e suas famílias. Serviços Proteção social para Pessoas com Deficiência.
Gestão do SUAS: Gestão compartilhada; apoio técnico. Vigilância Socioassistencial. Unidades de Atendimento. Benefícios assistenciais.
Proteção e Atenção Integral à Família (PAIF). Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCVF). Equipes Volantes. Serviços de
Acolhimento. Medidas Socioeducativas. Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social (BPC). Lei Orgânica da Assistência
Social - LOAS. Política Nacional de Assistência Social (PNAS). Sistema Único de Assistência Social (SUAS). Norma Operacional Básica de
Recursos Humanos do Sistema Único de Assistência Social (NOB – RH/SUAS). Norma Operacional Básica da Assistência Social
(NOB/SUAS). Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS). Política Nacional de Integração da Pessoa com Deficiência. Política Nacional
do Idoso. Estatuto da Criança e do Adolescente. Plano Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual Infanto-Juvenil. Plano Nacional de
Convivência Familiar e Comunitária. Ética profissional.

CONHECIMENTO
UNIVERSAL

Cultura geral, aspectos geográficos, históricos, políticos, sociais e éticos do Brasil e do mundo.
Fatos políticos, econômicos e sociais divulgados na mídia de 01 de setembro a 31 de dezembro de 2019.

LÍNGUA
PORTUGUESA

Compreensão de textos narrativos, descritivos e dissertativos: compreensão geral do texto; ponto de vista ou ideia central defendida pelo
autor; argumentação; coesão e coerência. Emprego dos pronomes demonstrativos. Emprego dos pronomes pessoais e de tratamento.
Emprego de tempos e modos verbais. Relações semânticas estabelecidas entre as orações, períodos ou parágrafos (relações de oposição,
conclusão, concessão, causalidade, conclusão, explicação, etc.). Significação vocabular: sinonímia e antonímia; ambiguidade; polissemia;
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conotação e denotação. Sintaxe da oração e do período. Emprego do acento grave. Pontuação. Concordâncias verbal e nominal.
Regências verbal e nominal. Variantes linguísticas. Reescritura de frases e parágrafos do texto.
MATEMÁTICA

Estruturas lógicas de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, coisas ou eventos fictícios. Dedução de novas informações das relações
fornecidas, e avaliação das condições usadas para estabelecer estrutura destas relações. Identificação das regularidades de uma
sequência, numérica ou figural. Estruturas lógicas. Lógica de Argumentação. Diagramas lógicos. Sequências. Álgebra e Geometria básica.

NOÇÕES DE
INFORMÁTICA

Conceitos básicos e modos de utilização das ferramentas, aplicativos e procedimentos do Sistema Operacional Windows 10. Conceito de
pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área de trabalho, área de transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus,
programas e aplicativos. Correio Eletrônico: uso de correio eletrônico, preparo e envio de mensagens, anexação de arquivos. Internet:
Navegação na Internet, conceitos de URL, links, sites, busca e impressão de páginas. Microsoft Office 2016 (criação, formatação e
manipulação de editores de texto, planilhas, apresentações e bancos de dados).

CONHECIMENTO
ESPECÍFICO

Conhecimentos de Agroecologia: Conceitos e princípios de agroecologia. O conceito de agroecossistema: estrutura e funcionamento.
Fatores associados aos sistemas vegetais e animais em suas relações com o meio ambiente. Produção de sementes e mudas, propagação
vegetativa, implantação de florestas nativas. Mecanização agrícola. Manejo ecológico dos solos. Princípios básicos de ecologia da
população vegetal. Fluxos de energia e nutrientes na agricultura. Interações, diversidade e estabilidade em agroecossistemas. A transição
da agricultura convencional à agricultura ecológica. Defesa Sanitária Vegetal: Sintomatologia e diagnose. Ciclo das Relações
patógeno/hospedeiro. Controle e Manejo de Doenças. Grupo de doenças: Damping-off; Podridões de raiz e colo; Manchas foliares; Míldios
e Oídios; Ferrugens; Galhas fúngicas e bacterianas; Viroses; Principais pragas de plantas cultivadas na região; Métodos de controle de
pragas; Manejo Integrado de Pragas (MIP); Pragas de produtos agrícolas armazenados. Produtos fitossanitários: utilização, toxicologia e
legislação específica. Agrotóxicos: Conceito e características dos produtos. Classificação toxicológica. Procedimentos e cuidados no
registro, produção, embalagem, rotulagem, comercialização e armazenamento. Tecnologia e segurança na aplicação de agrotóxicos.
Resíduos de agrotóxicos nos alimentos. Avaliação da periculosidade ambiental. Impacto do uso de agrotóxicos no ambiente. Controle
Biológico: Principais agentes - grupos e características. Métodos de controle biológico. Planejamento e implantação de programas de
controle biológico. Controle de qualidade de agentes de controle biológico. Importação, exportação e regulamentação de agentes de
controle biológico. Organismos geneticamente modificados. Irrigação e Drenagem: Avaliação da necessidade de irrigação. Tipos de
sistemas de irrigação. Critérios de seleção. Eficiência dos diferentes métodos de irrigação. Manejo da irrigação. Cálculo das principais
variáveis em projetos de irrigação por aspersão, sulcos e inundação. Avaliação da necessidade de drenagem. Tipos de sistemas de
drenagem. Critérios para dimensionamento de sistemas de drenagem agrícola. Drenagem de baixo custo (métodos alternativos). Cálculo
das principais variáveis em projetos de drenagem superficial e subsuperficial. Olericultura: Manejo da irrigação de hortaliças. Nutrição
mineral de hortaliças. Manejo de plantas daninhas em hortaliças. Manejo de peixes. Manejo de aves. Manejo de suínos. Manejo de bovinos
de corte. Manejo de bovinos de leite. Manejo de ovinos e caprinos. Instalações, equipamentos e ambiência: Máquinas envolvidas na
produção animal. Dimensionamento de instalações para animais. Localização, instalações e equipamentos para a produção animal. Higiene
das instalações. Manejo de dejetos. Bem estar animal. Licenciamento ambiental: conceitos jurídicos, normas e procedimentos.
Lei Federal nº 10.831/2003
Lei Federal nº 12.651/2012
Lei Complementar Federal nº 140/2011.
Resoluções CONAMA 303/2002, 369/2006, 420/2009

CONHECIMENTO
UNIVERSAL

Cultura geral, aspectos geográficos, históricos, políticos, sociais e éticos do Brasil e do mundo.
Fatos políticos, econômicos e sociais divulgados na mídia de 01 de setembro a 31 de dezembro de 2019.

LÍNGUA
PORTUGUESA

Compreensão de textos narrativos, descritivos e dissertativos: compreensão geral do texto; ponto de vista ou ideia central defendida pelo
autor; argumentação; coesão e coerência. Emprego dos pronomes demonstrativos. Emprego dos pronomes pessoais e de tratamento.
Emprego de tempos e modos verbais. Relações semânticas estabelecidas entre as orações, períodos ou parágrafos (relações de oposição,
conclusão, concessão, causalidade, conclusão, explicação, etc.). Significação vocabular: sinonímia e antonímia; ambiguidade; polissemia;
conotação e denotação. Sintaxe da oração e do período. Emprego do acento grave. Pontuação. Concordâncias verbal e nominal.
Regências verbal e nominal. Variantes linguísticas. Reescritura de frases e parágrafos do texto.

MATEMÁTICA

Estruturas lógicas de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, coisas ou eventos fictícios. Dedução de novas informações das relações
fornecidas, e avaliação das condições usadas para estabelecer estrutura destas relações. Identificação das regularidades de uma
sequência, numérica ou figural. Estruturas lógicas. Lógica de Argumentação. Diagramas lógicos. Sequências. Álgebra e Geometria básica.

NOÇÕES DE
INFORMÁTICA

Conceitos básicos e modos de utilização das ferramentas, aplicativos e procedimentos do Sistema Operacional Windows 10. Conceito de
pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área de trabalho, área de transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus,
programas e aplicativos. Correio Eletrônico: uso de correio eletrônico, preparo e envio de mensagens, anexação de arquivos. Internet:
Navegação na Internet, conceitos de URL, links, sites, busca e impressão de páginas. Microsoft Office 2016 (criação, formatação e
manipulação de editores de texto, planilhas, apresentações e bancos de dados).

CONHECIMENTO
ESPECÍFICO

Direito Constitucional
Constituição: conceito, conteúdo e classificações. Poder constituinte originário e derivado. Aplicabilidade e eficácia das normas
constitucionais. Interpretação das normas constitucionais. Dos princípios fundamentais. Dos direitos e garantias fundamentais: dos direitos
e deveres individuais e coletivos, dos direitos sociais, dos direitos de nacionalidade, dos direitos políticos. Do mandado de segurança. Da
organização do Estado: da organização político-administrativa; da União; dos Estados Federados; dos Municípios: organização,
competência e responsabilidades; da intervenção do Estado no Município. Da repartição das competências. Do Poder Legislativo:
composição e atribuições; do processo legislativo; da fiscalização; do Tribunal de Contas. Do Poder Executivo. Do Poder Judiciário: do
Supremo Tribunal Federal; do Superior Tribunal de Justiça; dos Tribunais e juízes dos Estados; das funções essenciais à justiça. Do
controle da constitucionalidade: controle difuso e concentrado; Ação Declaratória de Constitucionalidade, Ação Direta de
Inconstitucionalidade, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, Inconstitucionalidade por Omissão e Mandado de Injunção; o
controle de constitucionalidade das leis municipais. Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998. Emendas constitucionais nº
20/1998, 41/2003, 47/2005 e 70/2012.
Direito Administrativo
Princípios informativos do direito administrativo: Princípio da Finalidade. Princípio da autoexecutoriedade. Princípio da autotutela. Princípio
da especialidade. Princípio da continuidade. Princípio da isonomia. Princípio da presunção de verdade e legitimidade do ato administrativo.
Princípio da indisponibilidade do interesse público. Princípio do poder-dever do administrador. Princípio da discricionariedade. Princípio da
vinculação do ato administrativo aos motivos determinantes. Princípio da hierarquia. Supremacia do interesse público. Administração
Pública. Princípios básicos. Organização. Órgãos. Hierarquia. Atividade Administrativa. Poderes Administrativos. Distinção entre Poderes
Políticos e Poderes Administrativos. Os Poderes Administrativos. Classificação. Poder Vinculado. Poder Discricionário. Poder Hierárquico.
Poder Disciplinar. Poder Regulamentar. Poder de Polícia (Noções. Conceito. Limitações. Atributos. Modos de Atuação. Condições de
Validade. Espécies). Uso e abuso de poder. Atos administrativos. Conceito. Requisitos. Atos administrativos em espécie. Motivação.
Vigência. Eficácia. Vinculação e discricionariedade. Invalidação (anulação e revogação). Convalidação. Prescrição. Coisa julgada
administrativa. Processo administrativo. Lei Federal nº 9.784 de 1999 e alterações. Princípios. Fases e espécies. Processo administrativo
disciplinar e sindicância. Serviços públicos. Administração direta e indireta. Fundação pública. Empresa pública. Sociedade de economia
mista. Autarquia. Convênios e consórcios. Serviços delegados. Concessões. Permissões. Autorizações. Lei Federal n.º 8.987 de 1995 e
alterações. Agências Reguladoras. Agências Executivas. Agentes Públicos. Servidores Públicos. Regime jurídico. Direitos. Deveres.
Responsabilidades. Emprego Público. Responsabilidade administrativa, civil e penal. Bens Públicos. Intervenção na propriedade e no
domínio econômico. Responsabilidade Civil na Administração Pública. Controle da Administração (interno e externo). Licitações e Contratos
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Públicos. Princípios constitucionais. Lei Federal nº 8.666 de 1993 e alterações. Princípios legais. Das definições. Das obras e serviços. Dos
serviços técnicos especializados. Das compras. Das alienações. Da licitação. Modalidades. Limites. Da contratação direta (inexigibilidade e
dispensa - conceito, diferenciação, procedimento e hipóteses legais). Da habilitação. Dos registros cadastrais. Do procedimento e
julgamento. Dos contratos. Disposições preliminares. Da formação dos contratos. Da execução dos contratos. Da inexigibilidade e da
rescisão dos contratos. Das sanções administrativas e tutela judicial. Disposições gerais. Das sanções administrativas. Dos crimes e das
penas. Do processo e do procedimento judicial. Dos recursos administrativos. Disposições finais e transitórias. Pregão comum e eletrônico
(Lei Federal nº 10.520 de 2002 e alterações).
Direito Civil
Das pessoas - pessoa natural, pessoa jurídica de direito privado e de direito público; Dos bens; Dos fatos jurídicos - conceito; Dos atos
jurídicos - conceito; elementos constitutivos, classificação, defeitos, formas, nulidade, prescrição e decadência; Dos direitos das obrigações;
Dos contratos em geral; Dos atos ilícitos - conceito; elementos constitutivos, abuso do direito; A propriedade, conceito, generalidades,
aquisição, e perda da propriedade móvel e imóvel – a posse - conceito; Da Dação em pagamento e suas modalidades; Da Compensação.
Processo Civil
Noções gerais de Direito Processual. Aplicação da lei processual no tempo e no espaço. Interpretação da lei processual. Princípios
constitucionais do processo. Jurisdição: conceito, características, finalidade, princípios e espécies. Competência. Organização judiciária.
Conexão e continência. Ministério Público. Funções essenciais à Justiça. Ação: Conceito. Elementos. Condições. Classificação. Processo:
Conceito. Natureza jurídica. Classificação. Processo e Procedimento. Formação, suspensão e extinção do processo. Atos processuais:
conceito, classificação e forma. Comunicação dos atos processuais: citação e intimação. Prazos processuais. Partes: capacidade
processual. Litisconsórcio. Intervenção de terceiros. Denunciação à lide. Chamamento ao processo. Nomeação à autoria. Oposição.
Assistência. Procedimento comum ordinário e procedimento sumário. Petição inicial. Requisitos. Indeferimento. Pedido. Cumulação de
Pedidos. A resposta do réu. Revelia e seus efeitos. Tutela antecipada. Recursos.
Direito do Trabalho e Processual do Trabalho
Natureza Jurídica do Direito do Trabalho. Fontes do Direito do Trabalho. Princípios do Direito do Trabalho. Relação de trabalho e relação de
emprego. Normas gerais de tutela do trabalho. Identificação profissional. Duração do trabalho. Férias. Normas especiais de tutela do
trabalho. Proteção do trabalho da mulher. Proteção do trabalho do menor. Contrato individual de trabalho. Remuneração e salário.
Alteração, suspensão e interrupção. Rescisão. Aviso prévio. Estabilidade. Força maior. Organização sindical. Instituição, enquadramento e
contribuição. Convenção coletiva de trabalho. Acordo coletivo de trabalho. Comissões de conciliação prévia. Competência da Justiça do
Trabalho – EC n.º 45, de 08/12/2004. Organização da Justiça do Trabalho. Varas do Trabalho. Tribunais Regionais do Trabalho. Tribunal
Superior do Trabalho. Processo Judiciário do Trabalho. Processo em geral. Dissídio individual. Procedimento sumaríssimo. Inquérito para
apuração de falta grave. Dissídio coletivo. Execução. Recursos. A Fazenda Pública perante a Justiça do Trabalho. Súmulas e orientações
jurisprudenciais – jurisprudência correlata.
Direito Penal
Dos crimes contra a Administração Pública; Dos crimes contra a ordem tributária (Lei 8137 de 1990 e alterações); Crimes contra as
finanças públicas (Lei nº 10.028 de 2000); Crime de responsabilidade e acréscimo à Lei nº 1.079 de 1950 (e alterações), pela Lei
Complementar nº 101 de 2000; Crime de responsabilidade de Prefeitos e vereadores com alterações ao Decreto-Lei nº 201 de 1967.
Direito Tributário
Sistema Tributário Nacional. Normas Gerais do Direito Tributário. Lei Complementar Federal nº 101 de 2000 e alterações. Lei Federal nº
4.320 de 1964 e alterações. Lei Federal nº 6.830 de 1980 e alterações – Lei da cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública.
Direito Previdenciário
Lei nº 8.213/1991, nº 9.717/1998, nº 10.887/2004

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
CONHECIMENTO
UNIVERSAL

Cultura geral, aspectos geográficos, históricos, políticos, sociais e éticos do Brasil e do mundo.
Fatos políticos, econômicos e sociais divulgados na mídia de 01 de setembro a 31 de dezembro de 2019.

LÍNGUA
PORTUGUESA

Compreensão de textos narrativos, descritivos e dissertativos: compreensão geral do texto; ponto de vista ou ideia central defendida pelo
autor; argumentação; coesão e coerência. Emprego dos pronomes demonstrativos. Emprego dos pronomes pessoais e de tratamento.
Emprego de tempos e modos verbais. Relações semânticas estabelecidas entre as orações, períodos ou parágrafos (relações de oposição,
conclusão, concessão, causalidade, conclusão, explicação, etc.). Significação vocabular: sinonímia e antonímia; ambiguidade; polissemia;
conotação e denotação. Sintaxe da oração e do período. Emprego do acento grave. Pontuação. Concordâncias verbal e nominal.
Regências verbal e nominal. Variantes linguísticas. Reescritura de frases e parágrafos do texto.

MATEMÁTICA

Estruturas lógicas de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, coisas ou eventos fictícios. Dedução de novas informações das relações
fornecidas, e avaliação das condições usadas para estabelecer estrutura destas relações. Identificação das regularidades de uma
sequência, numérica ou figural. Estruturas lógicas. Lógica de Argumentação. Diagramas lógicos. Sequências. Álgebra e Geometria básica.

NOÇÕES DE
INFORMÁTICA

Conceitos básicos e modos de utilização das ferramentas, aplicativos e procedimentos do Sistema Operacional Windows 10. Conceito de
pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área de trabalho, área de transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus,
programas e aplicativos. Correio Eletrônico: uso de correio eletrônico, preparo e envio de mensagens, anexação de arquivos. Internet:
Navegação na Internet, conceitos de URL, links, sites, busca e impressão de páginas. Microsoft Office 2016 (criação, formatação e
manipulação de editores de texto, planilhas, apresentações e bancos de dados).

CONHECIMENTO
ESPECÍFICO

Esporte e cidadania. Esporte e inclusão social: política nacional do esporte, planos do governo federal. Esporte educacional na perspectiva
de inclusão de pessoas portadoras de necessidades educativas especiais: fundamentos e planejamento de ações. A Educação Física na
Sociedade. A importância da Educação Física. A primeira idade – crianças. Anatomia Humana. Fisiologia do exercício: metabolismo
energético, qualidades físicas e sua relação com a prática esportiva em esportes de curta e longa duração. Aspectos gerais do corpo
humano. Aspectos psicos-sociais. Atividade física/movimento. Desempenho e condicionamento humano. Estilos de vida fisicamente ativos
e a promoção da saúde: fundamentos e planejamento de ações Atividade física/movimento. Saúde e Qualidade de vida (aptidão física e
aspectos preventivos e terapêuticos do exercício físico). Metodologia de ensino dos jogos esportivos e das práticas individuais. Atividade
física para jovens e adolescentes. Atividade física para adultos. Atividade física para a terceira idade. Atividade física para a comunidade:saúde e lazer. Biodinâmica da Atividade Física/Movimento Humano (morfologia, fisiologia e biomecânica). Cineantropometria.
(antropometrica). Competições esportivas. Comportamento da Atividade Física/Movimento Humano (mecanismos e processos de
desenvolvimento motriz, aquisição de habilidades motoras). Corporeidade (Esquema Corporal, Imagem Corporal e Expressão Corporal).
Crescimento e desenvolvimento corporal. Cultura das atividades Físicas/Movimento Humano (jogos, lutas, danças, ginásticas, esportes,
lazer e recreação). Exercícios físicos. Ginástica. Iniciação esportiva. Motricidade Humana (Lateralidade, Tonicidade, Orientação EspaçoTemporal, Práxis Global e Final). Os jogos em geral. Organização de Eventos. Organização e realização de Competições Esportivas.
Orientação. Participação. Prática, Modalidades e Programas de Atividades e Exercícios Físicos. Primeiros socorros. Projetos esportivos.
Regulamentos e Regras. Sistemas.

CONHECIMENTO
UNIVERSAL

Cultura geral, aspectos geográficos, históricos, políticos, sociais e éticos do Brasil e do mundo.
Fatos políticos, econômicos e sociais divulgados na mídia de 01 de setembro a 31 de dezembro de 2019.

LÍNGUA
PORTUGUESA

Compreensão de textos narrativos, descritivos e dissertativos: compreensão geral do texto; ponto de vista ou ideia central defendida pelo
autor; argumentação; coesão e coerência. Emprego dos pronomes demonstrativos. Emprego dos pronomes pessoais e de tratamento.
Emprego de tempos e modos verbais. Relações semânticas estabelecidas entre as orações, períodos ou parágrafos (relações de oposição,
conclusão, concessão, causalidade, conclusão, explicação, etc.). Significação vocabular: sinonímia e antonímia; ambiguidade; polissemia;
conotação e denotação. Sintaxe da oração e do período. Emprego do acento grave. Pontuação. Concordâncias verbal e nominal.
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Regências verbal e nominal. Variantes linguísticas. Reescritura de frases e parágrafos do texto.
MATEMÁTICA

Estruturas lógicas de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, coisas ou eventos fictícios. Dedução de novas informações das relações
fornecidas, e avaliação das condições usadas para estabelecer estrutura destas relações. Identificação das regularidades de uma
sequência, numérica ou figural. Estruturas lógicas. Lógica de Argumentação. Diagramas lógicos. Sequências. Álgebra e Geometria básica.

NOÇÕES DE
INFORMÁTICA

Conceitos básicos e modos de utilização das ferramentas, aplicativos e procedimentos do Sistema Operacional Windows 10. Conceito de
pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área de trabalho, área de transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus,
programas e aplicativos. Correio Eletrônico: uso de correio eletrônico, preparo e envio de mensagens, anexação de arquivos. Internet:
Navegação na Internet, conceitos de URL, links, sites, busca e impressão de páginas. Microsoft Office 2016 (criação, formatação e
manipulação de editores de texto, planilhas, apresentações e bancos de dados).

CONHECIMENTO
ESPECÍFICO

A ética, sua relação com a cultura e sua influência na constituição do psiquismo. Diferentes escolas, diferentes campos de atuação e
tendências teóricas. Métodos e técnicas de Avaliação Psicológicas. Adolescência. Distúrbios emocionais da criança. As etapas do
desenvolvimento cognitivo e afetivo. Personalidade e o desenvolvimento humano. Processos psíquicos essenciais. Pesquisa, diagnóstico e
intervenção psicológica em grupo ou individual. As abordagens teóricas e as estratégias de intervenção individual e grupal. Práticas clínicas
e institucionais com grupos. Os Fenômenos de Grupo: a comunicação, as atitudes, o processo de socialização, os grupos sociais e seus
papéis. Psicologia Social. Psicologia Comunitária e Institucional e seus métodos de trabalho. O psicólogo e a saúde pública. Avaliação
psicológica. Psicologia e Saúde. Saúde mental. Saúde da Família. Trabalho com famílias. O processo psicodiagnóstico (entrevista, testes,
devolução). Psicopatologias. Teorias e técnicas psicoterápicas. Psicologia e estudos da conjugalidade. Psicologia e estudos de gênero.
Psicologia cultural. Psicologia e qualidade de vida. Psicologia, religiosidade e espiritualidade. Trabalho socioeducativo. A humanização e o
acolhimento na saúde. Psicologia e Núcleos de Apoio à Saúde da Família. Psicologia aplicada a políticas públicas. Educação em saúde.
Prevenção, Promoção, Proteção e Recuperação da Saúde. Saúde da criança, do escolar, do adolescente, da mulher, do homem e do
idoso. Psicólogo nas políticas de proteção social. Interdisciplinaridade do psicólogo na assistência social. Metodologia e estratégias em
equipe multiprofissional. Atuação do psicólogo no CRAS. Desigualdade social. Vulnerabilidade e risco social. Direitos socioassistenciais,
território e territorialização. Estratégias de intervenção profissional nos campos de atuação com temática em família, criança, adolescentes,
idoso, população em situação de rua, trabalho infantil, exploração sexual, violência sexual da criança e do adolescente, gênero, raça, etnia
e diversidade. Políticas Nacional de Assistência Social (PNAS) e Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e seu processo de efetivação
das políticas de interface. Diretrizes do Conselho Federal de Psicologia. Código de Ética Profissional.
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ANEXO II
ATRIBUIÇÕES DOS EMPREGOS
ADVOGADO

¬

Representam a administração pública na esfera judicial; prestam consultoria e assessoramento jurídico, à administração pública; exercem o
controle interno da legalidade dos atos da administração; zelam pelo patrimônio e interesse público, tais como, meio ambiente, consumidor e
outros; integram comissões processantes; geram recursos humanos e materiais da procuradoria. Atuam de acordo com as normas de
organização e atuação funcional da carreira para a advocacia pública. Executa tarefas afins.
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

¬

Os trabalhadores em serviços de promoção e apoio à saúde, visitam domicílios periodicamente; orientam a comunidade para promoção da
saúde; assistem pacientes, dispensando-lhes cuidados simples de saúde, sob orientação e supervisão de profissionais da saúde; rastreiam
focos de doenças específicas; realizam partos; promovem educação sanitária e ambiental; participam de campanhas preventivas; incentivam
atividades comunitárias; promovem comunicação entre unidade de saúde, autoridades e comunidade; realizam manutenção dos sistemas de
abastecimento de água; executam tarefas administrativas; verificam a cinemática da cena da emergência; socorrem as vítimas. Executa tarefas
afins.
AGENTE DE CONTROLE DE ENDEMIAS

¬

Os trabalhadores em serviços de promoção e apoio à saúde, visitam domicílios periodicamente; orientam a comunidade para promoção da
saúde; rastreiam focos de doenças específicas; promovem educação sanitária e ambiental; participam de campanhas preventivas; incentivam
atividades comunitárias; promovem comunicação entre unidade de saúde, autoridades e comunidade; realizam manutenção dos sistemas de
abastecimento de água; executam tarefas administrativas; verificam a cinemática da cena e locais com focos de endemias, dimensionando
eventuais ações emergência; socorrem as vítimas e realizam ações de controle de endemias.
AGENTE DE DEFESA CIVIL

¬

Cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de Defesa Civil, no âmbito de suas atribuições e da legislação e normatização municipal;
atuar na prevenção e atender as ocorrências de urgência e emergência inerentes aos procedimentos de defesa civil; prevenir ou minimizar
danos, socorrer e assistir populações atingidas, auxiliar para reabilitar e recuperar áreas deterioradas por desastres; realizar vistoria técnica
preliminar, preencher formulários de acordo com a normatização; fazer levantamento de ameaças, vulnerabilidades e riscos de desastres; fazer
acompanhamento das ocorrências, informando sua evolução até a solução final à chefia imediata; receber, analisar as informações, classificar
as ocorrências e acionar a chefia imediata, de acordo com os planejamentos específicos; representar a Defesa Civil em locais de emergência,
até a chegada de outras autoridades competentes; manter o local de trabalho, viaturas e equipamentos limpos e em condições de utilização
nas ocorrências; efetuar a conferência e zelar pelo uso correto dos materiais sob sua responsabilidade; participar de formação, capacitação,
treinamentos e simulações de ocorrências para um melhor desempenho de suas atividades; prestar atendimento em parceria com as demais
instituições de Segurança Pública e de Socorro, com a utilização de rádios portáteis ou base ou qualquer outro equipamento de comunicação;
operar os equipamentos de comunicação interna e com o munícipe, em especial ao número de emergência 199; utilizar equipamentos e
uniformes fornecidos pela instituição; dirigir as viaturas e motocicletas e executar qualquer outra atividade que, por sua natureza, esteja
inserida no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área.
AGENTE DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

¬

Cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito de suas atribuições e a legislação e normatização municipal; auxiliar na
execução e manutenção de Sinalização Viária vertical, horizontal, canalização e obras civis; auxiliar na recuperação de placas, colunas, grupos
focais, controladores e outros, perfurar superfícies, preparar argamassa, fixar ou substituir placas, pintar sinalizações em vias públicas com
material específico; efetuar a colocação, nas vias públicas de material específico conforme orientação recebida, efetuar medições para
sinalização horizontal e legendas indicativas; manter o local a ser sinalizado isolado, efetuar fechamento de ruas para desviar o fluxo de
veículos, carregar, descarregar, transportar, armazenar e controlar os materiais necessários, utilizar equipamentos, conforme necessidade do
serviço e uniformes fornecidos pela instituição e executar qualquer outra atividade que, por sua natureza, esteja inserida no âmbito das
atribuições pertinentes ao cargo e área.
AGENTE DE TRÂNSITO

¬

Cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito de suas atribuições e a legislação e normatização municipal; executar
a fiscalização de trânsito, autuar, aplicar as penalidades de advertência, por escrito, e ainda as autuações e medidas administrativas,
notificando os infratores; executar operações viárias e monitorar o trânsito na cidade; efetuar desvios de tráfego em caso de acidentes, obras
ou outra intercorrência e dar apoio a eventos na via como shows, passeatas, carreatas, corridas, interdições entre outros com dispositivos e
equipamentos viários como cavaletes, cones, cilindros de canalização, barreiras móveis ou outro estabelecido pela Secretaria Municipal de
Segurança Pública e Cidadania; colaborar no atendimento a acidentes, canalizando e isolando o local; providenciar a remoção de
interferências e veículos no sistema viário; executar vistorias no sistema viário para apuração de deficiências de sinalização e interferências no
tráfego e coletar dados para fins estatísticos e aprimoramento do sistema viário; prestar atendimento em parceria com as demais instituições
de Segurança Pública e de Socorro, com a utilização de rádios portáteis ou base ou qualquer outro equipamento de comunicação; operar os
equipamentos de comunicação interna e com o munícipe, assim como operar o sistema inteligente de trânsito em Central de Monitoramento de
Trânsito; orientar o munícipe sobre quaisquer dúvidas quanto á utilização do sistema viário e distribuir material gráfico correlato aos usuários
do sistema viário; participar de formação, capacitação e treinamentos; participar de projetos e programas de educação e segurança de trânsito;
dirigir as viaturas e motocicletas, utilizar equipamentos e uniformes fornecidos pela instituição e executar qualquer outra atividade que, por sua
natureza, esteja inserida no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área.
ARQUITETO

¬

Elaboram planos e projetos associados à arquitetura em todas as suas etapas, definindo materiais, acabamentos, técnicas, metodologias,
analisando dados e informações. Fiscalizam e executam obras e serviços, desenvolvem estudos de viabilidade financeira, econômica,
ambiental. Podem prestar serviços de consultoria e assessoramento, bem como estabelecer políticas de gestão. Executa tarefas afins.
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ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

¬

Executam serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e logística; atendem fornecedores e clientes, fornecendo
e recebendo informações sobre produtos e serviços; tratam de documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos
mesmos. Atuam na concessão de microcrédito a microempresários, atendendo clientes em campo e nas agências, prospectando clientes nas
comunidades. Executa tarefas afins.
ASSISTENTE SOCIAL

¬

Prestam serviços sociais orientando indivíduos, famílias, comunidade e instituições sobre direitos e deveres (normas, códigos e legislação),
serviços e recursos sociais e programas de educação; planejam, coordenam e avaliam planos, programas e projetos sociais em diferentes
áreas de atuação profissional (seguridade, educação, trabalho, jurídica, habitação e outras áreas); tem destaque de atuação com pessoas em
situação de vulnerabilidade social. Executa tarefas afins.
AUXILIAR CUIDADOR

¬

Auxiliam diretamente o cuidador nos trabalhos que desenvolve com bebês, crianças, jovens, adultos e idosos, a partir de objetivos
estabelecidos por instituições especializadas ou responsáveis diretos, zelando pelo bem-estar, saúde, alimentação, higiene pessoal, educação,
cultura, recreação e lazer da pessoa assistida. Executa tarefas afins.
BIBLIOTECÁRIO

¬

Disponibilizam informação em qualquer suporte; gerenciam unidades como bibliotecas, centros de documentação, centros de informação e
correlatos, além de redes e sistemas de informação. Tratam tecnicamente e desenvolvem recursos informacionais; disseminam informação
com o objetivo de facilitar o acesso e geração do conhecimento; desenvolvem estudos e pesquisas; realizam difusão cultural; desenvolvem
ações educativas. Prestam serviços de assessoria e consultoria no âmbito da instituição que trabalha. Executa tarefas afins.
BOMBEIRO CIVIL

¬

Previnem situações de risco e executam salvamentos terrestres, aquáticos e em altura, protegendo pessoas e patrimônios de incêndios,
explosões, vazamentos, afogamentos ou qualquer outra situação de emergência, com o objetivo de salvar e resgatar vidas; prestam primeiros
socorros, verificando o estado da vítima para realizar o procedimento adequado; realizam cursos e campanhas educativas, formando e
treinando equipes, brigadas e corpo voluntário de emergência. Executa tarefas afins.
CALCETEIRO

¬

Organizam e preparam o local de trabalho na obra; constroem fundações e estruturas de alvenaria. Aplicam revestimentos e contrapisos e
realizam trabalhos de confecções de calçadas em geral, em concreto ou aplicação de materiais pré-fabricados como bloquetes e outros
materiais. Executa tarefas afins.
CARPINTEIRO

¬

Planejam trabalhos de carpintaria, preparam canteiro de obras e confeccionam fôrmas de madeira e forro de laje (painéis), constroem
andaimes e proteção de madeira e estruturas de madeira para telhados, caixarias. Escoram lajes para todo tipo de edificação e obras de
engenharia. Montam portas e esquadrias. Finalizam serviços tais como desmonte de andaimes, limpeza e lubrificação de fôrmas metálicas,
seleção de materiais reutilizáveis, armazenamento de peças e equipamentos. Outros serviços específicos no trato com madeiras em geral.
Executa tarefas afins.
COORDENADOR DE UNIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

¬

Desenvolvem trabalhos de planejamento e gestão em aparelhos e unidades de assitência social; desenvolve ações de controle da estrutura de
funcionamento da unidade, incluindo pessoas e materiais necessários ao funcionamento e operacionalização da unidade em que atua; mantém
e media as realções com pessoas e instituições relacionadas ao foco de atenção e atendidmento da unidade de assistência social em que
atua; desenvolve atividades de mediação com a Secretaria a que esteja vinculada e outros órgãos componentes da estrutura da Administração
Pública Municipal. Executa tarefas afins.
COVEIRO

¬

Auxiliam nos serviços funerários, constroem, preparam, limpam, abrem e fecham sepulturas. Realizam sepultamento, exumam e cremam
cadáveres, trasladam corpos e despojos. Conservam cemitérios, máquinas e ferramentas de trabalho. Zelam pela segurança do cemitério.
Executa tarefas afins.
COZINHEIRA

¬

Profissional de atuação em cozinhas que realizam o pré-preparo, preparo e processamento de alimentos, na montagem de pratos e alimentos
para serem servidos às pessoas de determinada unidade onde atua, observando orientações e regras nutricionais. Verificam a qualidade dos
gêneros alimentícios, minimizando riscos de contaminação. Trabalham em conformidade a normas e procedimentos técnicos e de qualidade,
segurança, higiene e saúde. Executa tarefas afins.
CUIDADOR

¬

Cuidam de bebês, crianças, jovens, adultos e idosos, a partir de objetivos estabelecidos por instituições especializadas ou responsáveis
diretos, zelando pelo bem-estar, saúde, alimentação, higiene pessoal, educação, cultura, recreação e lazer da pessoa assistida. Executa
tarefas afins.
DESENHISTA

¬

Auxiliam arquitetos e engenheiros no desenvolvimento de projetos de construção civil e arquitetura; aplicam as normas de saúde ocupacional
nr-9, nr-15 e nr-17; apóiam a coordenação de equipes; auxiliam a engenharia na coordenação de projetos; pesquisam novas tecnologias de
produtos e processos; projetam obras de pequeno porte, coletando dados, elaborando ante projetos, desenvolvendo projetos, dimensionando
estruturas e instalações, especificando materiais, detalhando projetos executivos e atualizando projetos conforme obras; detalham projetos de
grande porte. Executa tarefas afins.
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ELETRICISTA

¬

Planejam serviços de manutenção e instalação elétrica e realizam manutenções preventiva, preditiva e corretiva. Instalam sistemas e
componentes elétricos e realizam medições e testes. Elaboram documentação técnica e trabalham em conformidade com normas e
procedimentos técnicos em atividades que desempenha. Executa tarefas afins.
ENCANADOR

¬

Operacionalizam projetos de instalações de tubulações, definem traçados e dimensionam tubulações; especificam, quantificam e inspecionam
materiais; preparam locais para instalações, realizam pré-montagem e instalam tubulações. Realizam testes operacionais de pressão de fluidos
e testes de estanqueidade. Protegem instalações e fazem manutenções em equipamentos e acessórios. Executa tarefas afins.
ENGENHEIRO AGRÔNOMO

¬

Planejam, coordenam e executam atividades agrossilvipecuárias e do uso de recursos naturais renováveis e ambientais. Fiscalizam essas
atividades, promovem a extensão rural, orientando produtores nos vários aspectos das atividades agrossilvipecuárias e elaboram
documentação técnica e científica. Podem prestar assistência e consultoria técnicas. Executa tarefas afins.
FAXINEIRO

¬

Conservam vidros e fachadas, limpam recintos e acessórios e tratam de piscinas. Trabalham seguindo normas de segurança, higiene,
qualidade e proteção ao meio ambiente. Executa tarefas afins.
FISCAL (FEIRA)

¬

Realizam vistorias e fiscalizações,lavram autos e termos, exercem poder de polícia administrativa, fiscalizam ordenamento urbano, realizam
diligência, aditam processos na fiscalização de atividades nas áreas urbanas e rurais. Executa tarefas afins.
FISCAL (MEIO AMBIENTE)

¬

Realizam vistorias e fiscalizações,lavram autos e termos, exercem poder de polícia administrativa sobre o cumprimento de normas de
segurança, saúde e demais situações envolvendo meio ambiente Executa tarefas afins.
FISCAL (OBRAS)

¬

Orientam e fiscalizam 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; promovem educação
sanitária e ambiental. Executa tarefas afins.
FISCAL (POSTURAS)

¬

Realizam vistorias e fiscalizações,lavram autos e termos, exercem poder de polícia administrativa, fiscalizam ordenamento urbano, realizam
diligência, aditam processos na fiscalização de atividades nas áreas urbanas e rurais. Executa tarefas afins.
FISCAL (SANITÁRIO)

¬

Orientam e fiscalizam 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; promovem educação
sanitária e ambiental. Executa tarefas afins.
FISCAL (TRIBUTOS)

¬

Fiscalizam o cumprimento da legislação tributária; constituem o crédito tributário mediante lançamento; controlam a arrecadação e promovem a
cobrança de tributos, aplicando penalidades; analisam e tomam decisões sobre processos administrativo-fiscais; controlam a circulação de
bens, mercadorias e serviços; atendem e orientam contribuintes e, ainda, planejam, coordenam e dirigem órgãos da administração tributária.
Executa tarefas afins.
GUARDA CIVIL (GRUPAMENTO ESPECIAL)

¬

Zelar pelos bens, equipamentos, prédios e instalações públicas do Município. Prevenir e inibir, pela presença e/ou vigilância, bem como coibir,
infrações penais ou administrativas e atos infracionais que atentem contra os bens, serviços e instalações municipais. Atuar, preventiva e
permanentemente, para a proteção sistêmica da população que utilize os bens, serviços e instalações municipais. Colaborar ou atuar
conjuntamente de forma integrada com os órgãos de segurança pública da União e do Estado, em ações que contribuam com a paz social.
Colaborar com a pacificação de conflitos que presencie, atentando para o respeito aos direitos fundamentais das pessoas. Exercer as
competências de trânsito que lhes forem conferidas, proteger o patrimônio ecológico, histórico, cultural, arquitetônico e ambiental do Município,
inclusive adotando medidas educativas e preventivas. Cooperar com os demais órgãos de defesa civil em suas atividades. Desenvolver de
ações preventivas integradas e interdisciplinares de segurança no Município. Integrar-se com os demais órgãos de poder de polícia
administrativa, visando contribuir para a normatização e fiscalização das posturas e ordenamento urbano municipal. Garantir o atendimento de
ocorrências emergenciais, ou prestar apoio direto ou indiretamente quando deparar-se com elas, encaminhar ao delegado de polícia, diante de
flagrante delito, o autor da infração, preservando o local de crime, quando possível e sempre que necessário. Desenvolver ações de prevenção
primária à violência, isoladamente ou em conjunto com os demais órgãos da própria municipalidade, de outros municípios ou das esferas
estadual e federal. Auxiliar na segurança de grandes eventos e na proteção de autoridades e dignitários e atuar mediante ações preventivas na
segurança escolar, zelando pelo em tomo e participando de ações educativas com o corpo discente e docente das unidades de ensino
municipal, de forma a colaborar com a paz na comunidade local, dirigir viaturas e zelar pela sua conservação e limpeza. Aceitar a normatização
pertinente e disciplina consciente, atuando nos setores e grupamentos específicos, de acordo com a escala de serviço, inclusive nas atividades
pertinentes aos motorizados, entre outras atividades determinas pelos superiores.
MOTORISTA

¬

Dirigem e manobram veículos e transportam pessoas, cargas, valores, pacientes e material biológico humano. Realizam verificações e
manutenções básicas do veículo e utilizam equipamentos e dispositivos especiais tais como sinalização sonora e luminosa, software de
navegação e outros. Efetuam pagamentos e recebimentos e, no desempenho das atividades, utilizam-se de capacidades comunicativas.
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Trabalham seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente. Os condutores de ambulância auxiliam as
equipes de saúde nos atendimentos de urgência e emergência Executa tarefas afins.
OPERADOR DE MÁQUINAS (PATROL)

¬

Planejam o trabalho e operam máquinas pesadas rodantes, especialmente do tipo motoniveladora; realizam manutenção básica da
motoniveladora e máquinas pesadas que operam. Faz, com uso do equipamento, raspagem de solo e acerto de pavimentos, abaulamentos de
ruas e ajuste de solos térreos; no âmbito da especificidade do equipamento removem, e drenam solos e executam construção de aterros.
Realizam acabamento em pavimentos e outros serviços exigidos pela força, capacidade e especificidade da pá deslizante e de corte; realizam
outros serviços com o tipo de equipamento que opera explorando a capacidade, a especificidade e utilidade do mesmo. Executa tarefas afins.
OPERADOR DE MÁQUINAS (RETROESCAVADEIRA)

¬

Planejam o trabalho e operam máquinas pesadas rodantes, especialmente do tipo retroescavadeira; realizam manutenção básica da
retroescavadeira e máquinas pesadas que operam. Removem solo e material orgânico "bota-fora", drenam solos e executam construção de
aterros. Realizam acabamento em pavimentos e outros serviços exigidos pela força, capacidade e especificidade das pás dianteira e trazeira
do equipamento; realizam outros serviços com o tipo de equipamento que opera explorando a capacidade, a especificidade e utilidade do
mesmo. Executa tarefas afins.
PEDREIRO

¬

Organizam e preparam o local de trabalho na obra; constroem fundações e estruturas de alvenaria. Aplicam revestimentos e contrapisos.
Executa tarefas afins.
PINTOR

¬

Pintam as superfícies externas e internas de edifícios e outras obras civis, raspando-a amassando-as e cobrindo-as com uma ou várias
camadas de tinta; revestem tetos, paredes e outras partes de edificações com papel e materiais plásticos e para tanto , entre outras atividades,
preparam as superfícies a revestir, combinam materiais etc. Executa tarefas afins.
PROCURADOR MUNICIPAL

¬

Representam a administração pública na esfera judicial; prestam consultoria e assessoramento jurídico, à administração pública; exercem o
controle interno da legalidade dos atos da administração; zelam pelo patrimônio e interesse público, tais como, meio ambiente, consumidor e
outros; integram comissões processantes; geram recursos humanos e materiais da procuradoria. Atuam de acordo com as normas de
organização e atuação funcional da carreira de procurador municipal. Executa tarefas afins.
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA

¬

Ministram aulas teóricas e práticas em educação física em geral, orientam alunos no conhecimento do corpo humano, especialmente
fisiológicos para explorar suas potencialidades e cuidados, orientam em práticas das diferentes modalidades esportiva para todos os níveis de
ensino em escolas da rede pública; acompanham a produção da área educacional e cultural; planejam o curso, a disciplina e o projeto
pedagógico; avaliam o processo de ensino-aprendizagem; preparam aulas e participam de atividades institucionais. Executa tarefas afins.
PSICÓLOGO

¬

Estudam, pesquisam e avaliam o desenvolvimento emocional e os processos mentais e sociais de indivíduos, grupos e instituições, com a
finalidade de análise, tratamento, orientação e educação; diagnosticam e avaliam distúrbios emocionais e mentais e de adaptação social,
elucidando conflitos e questões e acompanhando o(s) paciente(s) durante o processo de tratamento ou cura; investigam os fatores
inconscientes do comportamento individual e grupal, tornando-os conscientes; desenvolvem pesquisas experimentais, teóricas e clínicas e
coordenam equipes e atividades de área e afins. Executa tarefas afins.
RECEPCIONISTA

¬

Recepcionam e prestam serviços de apoio a clientes, pacientes, hóspedes, visitantes e passageiros; prestam atendimento telefônico e
fornecem informações em escritórios, consultórios, hoteis, hospitais, bancos, aeroportos e outros estabelecimentos; marcam entrevistas ou
consultas e recebem clientes ou visitantes. Executa tarefas afins.
TOPÓGRAFO

¬

Executam levantamentos geodésicos e topohidrográficos, por meio de levantamentos altimétricos e planimétricos; implantam, no campo,
pontos de projeto, locando obras de sistemas de transporte, obras civis, industriais, rurais e delimitando glebas; planejam trabalhos em
geomática; analisam documentos e informações cartográficas, interpretando fotos terrestres, fotos aéreas, imagens orbitais, cartas, mapas,
plantas, identificando acidentes geométricos e pontos de apoio para georeferenciamento e amarração, coletando dados geométricos. Efetuam
cálculos e desenhos e elaboram documentos cartográficos, definindo escalas e cálculos cartográficos, efetuando aerotriangulação, restituindo
fotografias aéreas. Executa tarefas afins.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDÃO
ANEXO III
MODELO DE ATESTADO MÉDICO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Atesto que o Sr. (a) _________________________________________________________ é portador (a) da deficiência
________________________________, causada por motivos _________________________, código internacional da doença
(CID) __________, sendo compatível à deficiência apresentada pelo paciente com as atribuições do emprego de
______________________________________________ disponibilizado no Concurso Público nº __________________ do
Município _________________________________________________ conforme Edital.

Data: ____/____/____
Nome, Assinatura, Carimbo e número do CRM do Médico Especialista na área de deficiência/doença do candidato

OBS: sem as informações mínimas contidas neste modelo o atestado não terá validade.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDÃO
ANEXO IV
MODELO DE DECLARAÇÃO PARA PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO

À
COMISSÃO PARA ACOMPANHAMENTO DE CONCURSO PÚBLICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDÃO

Eu,

____________________________________________________

(nome

do

candidato),

portador

do

RG

nº

_____________________ e inscrito no CPF sob o nº ____________________________, sob as penas da lei, para fins de
pedido de isenção do pagamento do valor da taxa de inscrição no Concurso Público 02/2019 da Prefeitura Municipal de
Campos do Jordão, DECLARO que estou desempregado, não possuo fonte de renda e/ou proventos próprios, estando sem
condições de arcar com as despesas da taxa de inscrição.

______________________________________________
Assinatura

CIDADE , DATA (dd/mm/aaaa)

OBSERVAÇÕES:




A declaração deverá ser acompanhada de documentos comprobatórios da situação financeira do candidato;
Qualquer falsidade constatada nos documentos comprobatórios de isenção de pagamento da taxa de inscrição será fato para o
cancelamento da isenção/inscrição, tornando-se nulos todos os atos dela decorrentes.
As informações prestadas na declaração e nos demais documentos serão de inteira responsabilidade do candidato que responderá
civil e criminalmente pelo teor das afirmativas.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDÃO
ANEXO V

MODELO DE ATESTADO MÉDICO PARA O TESTE DE APTIDÃO FÍSICA

Atesto que o Sr. (a) _____________________________________________________________________________, portador
do RG nº _____________________________ e inscrito sob o CPF nº __________________________________, encontra-se
em boas condições de saúde, estando apto a realizar esforços característicos da prática de atividades físicas e capaz de
realizar

todas

as

provas

do

Teste

de

Aptidão

Física

exigido

para

o

emprego

de

________________________________________ previsto no Edital nº 02/2019 do Concurso Público da Prefeitura Municipal de
Campos do Jordão.

Cidade e Data
Nome, Assinatura, Carimbo e número do CRM do Médico

OBS: sem as informações mínimas contidas neste modelo o atestado não terá validade.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDÃO
ANEXO VI
MODELO DE FORMULÁRIO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO

À COMISSÃO DOCONCURSO PÚBLICO

Prezado Srs. Membros da Comissão,
Eu, ______________________________________________________________________________________, portador do
RG

_____________________________________________

candidato

____________________________________________________________________,

(a)

ao

com

número

emprego
de

de
inscrição

_______________ no Concurso Público Nº _________, respeitosamente faço-me valer deste solicitando Recurso quanto a(o) :

Inscrições.
Pontuação.

Aplicação das provas.

Questões da Prova Objetiva ou Gabarito Oficial.

FATO RECORRIDO E FUNDAMENTAÇÃO LÓGICA

PEDIDO

REFERÊNCIA

Atenciosamente,
CIDADE , DATA (dd/mm/aaaa)

______________________________________________
Assinatura
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDÃO
ANEXO VII
CRONOGRAMA
DATA
PREVISTA

HORÁRIO
PREVISTO

31/12/2019

-

02/01/2020 a
03/01/2020

até as 23h59
do último dia

14/01/2020 a
15/01/2020

até as 20h do
último dia
até as 23h59
do último dia

22/01/2020

13/01/2020

ATIVIDADE

LOCAL DA PUBLICAÇÃO
Diário Oficial, sites www.camposdojordao.sp.gov.br
e www.ipefae.org.br

Publicação do Edital Completo

Exclusivamente no site www.ipefae.org.br

Prazo para impugnação do Edital

INÍCIO DAS INSCRIÇÕES
Período para requisição da Isenção do pagamento do Valor da Inscrição

Exclusivamente no site www.ipefae.org.br

23h

Divulgação do Deferimento ou Indeferimento dos recursos referente a impugnação do Edital

Exclusivamente no site www.ipefae.org.br

27/01/2020

23h

Divulgação da lista com Deferimento ou Indeferimento da isenção do pagamento do valor da
inscrição

Exclusivamente no site www.ipefae.org.br

28/01/2020 a
29/01/2020

até as 23h59
do último dia

Prazo para interposição de recurso sobre indeferimento da isenção do pagamento do valor da
inscrição

Exclusivamente no site www.ipefae.org.br

04/02/2020

23h

Divulgação dos resultados dos recursos sobre o indeferimento da isenção do pagamento do valor da
inscrição

Exclusivamente no site www.ipefae.org.br

06/02/2020

até as 23h59
do último dia

ENCERRAMENTO DAS INSCRIÇÕES

07/02/2020

-

Vencimento do Boleto

24/02/2020

23h

26/02/2020 a
27/02/2020

até as 23h59
do último dia

28/02/2020 a
06/03/2020

até as 18h do
último dia

Divulgação da lista de candidatos efetivados e candidatos com tratamento especial

Exclusivamente no site www.ipefae.org.br

Prazo para interposição de recursos devido a não efetivação da inscrição

Exclusivamente no site www.ipefae.org.br

Julgamento das solicitações para averiguação da não efetivação da inscrição

09/03/2020

23h

Divulgação do Deferimento ou Indeferimento das solicitações de averiguação da não efetivação de
inscrição

09/03/2020

23h

Divulgação do Local e Horário da realização da Prova Objetiva

15/03/2020

-

16/03/2020

23h

17/03/2020 a
18/03/2020

até as 23h59
do último dia

22/03/2020

-

23/03/2020

23h

24/03/2020 a
25/03/2020

até as 23h59
do último dia

Exclusivamente no site www.ipefae.org.br
Exclusivamente no site www.ipefae.org.br

REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA
Divulgação da Prova Objetiva e do Gabarito Oficial da Prova Objetiva

Exclusivamente no site www.ipefae.org.br

Prazo para interposição de recurso sobre o gabarito e questões da Prova Objetiva

Exclusivamente no site www.ipefae.org.br

REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA
Divulgação da Prova Objetiva e do Gabarito Oficial da Prova Objetiva

Exclusivamente no site www.ipefae.org.br

Prazo para interposição de recurso sobre o gabarito e questões da Prova Objetiva

Exclusivamente no site www.ipefae.org.br

23h

Divulgação do Deferimento ou Indeferimento dos recursos referente ao gabarito e prova objetiva e
Divulgação do Gabarito Oficial Definitivo

Exclusivamente no site www.ipefae.org.br

17/04/2020

23h

Divulgação da Classificação na prova objetiva

Exclusivamente no site www.ipefae.org.br

20/04/2020 a
22/04/2020

até as 23h59
do último dia

Prazo para interposição de recurso sobre a Classificação na Prova Objetiva

Exclusivamente no site www.ipefae.org.br
Exclusivamente no site www.ipefae.org.br
Exclusivamente no site www.ipefae.org.br

16/04/2020

08/05/2020

23h

Divulgação do Deferimento ou Indeferimento dos recursos referente a pontuação da Classificação na
Prova Objetiva

11/05/2020

23h

Divulgação da Convocação, local e horário da realização da Prova Prática

11/05/2020

-

17/05/2020

-

05/06/2020

23h

08/06/2020 a
09/06/2020

até às 23h59
do último dia

22/06/2020

23h

a definir

Divulgação da Convocação, local e horário da matrícula do Curso de Formação Inicial (Agente
Comunitário de Saúde e Agente de Controle de Enedmias)

REALIZAÇÃO DA PROVA PRÁTICA E TAF
Divulgação do Resultado Provisório da Prova Prática, TAF e Títulos

Exclusivamente no site www.ipefae.org.br

Prazo para interposição de recursos sobre o Resultado Provisório

Exclusivamente no site www.ipefae.org.br

Divulgação do deferimento ou indeferimento dos recursos referente ao Resultado Provisório

Exclusivamente no site www.ipefae.org.br

-

Realização da Matrícula do Curso de Formação (Agente Comunitário de Saúde e Agente de
Controle de Enedmias)

Exclusivamente no site www.ipefae.org.br

a definir

-

Convocação para Avaliação Psicológica (Guarda Municipal)

Exclusivamente no site www.ipefae.org.br

a definir

-

Realização da Avaliação Psicológica (Guarda Municipal)

Exclusivamente no site www.ipefae.org.br

a definir

-

Convocação para Investigação de Conduta Social (Guarda Municipal)

Exclusivamente no site www.ipefae.org.br

a definir

-

Resultado Sobre a Investigação de Conduta Social (Guarda Municipal)

a definir

-

Divulgação do Resultado Final

Exclusivamente no site www.ipefae.org.br
Diário Oficial, sites www.camposdojordao.sp.gov.br
e www.ipefae.org.br

As datas e/ou horários deste cronograma poderão, quando necessário, serem alteradas em prol do bom andamento do processo.
Qualquer alteração será publicada no site www.ipefae.org.br, caso ocorra.
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