Prefeitura do Município de Jaguariúna
Rua Alfredo Bueno, 1235 – Centro – Caixa Postal 20 – CEP 13820-000 – Tel. (19) 3867-9700 –
Fax (19) 3867-2856
Jaguariúna- SP

EDITAL DE ABERTURA DO CONCURSO PÚBLICO N° 011/2015
A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA, Estado de São Paulo, através da
Comissão Especial de Concursos Públicos, no uso de suas atribuições torna públicas
as instruções relativas à realização do Concurso Público de Provas para
preenchimento de vagas dos cargos públicos do seu quadro de pessoal.
1.

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1.

O Concurso Público será regido por este Edital, seus Anexos e eventuais
retificações sendo sua execução de responsabilidade do Instituto Brasileiro de
Administração Municipal – IBAM.

1.2. Os cargos, os requisitos necessários para habilitação, os valores dos respectivos
vencimentos, o número de vagas e a jornada de trabalho são os constantes da
Tabela abaixo.

Cód Cargo

200

ENFERMEIRO

Vagas

Escolaridade / Requisitos Jornada de Trabalho Semanal

Vencimentos
R$

03

Curso
Superior
Completo
em
Enfermagem e Registro no órgão de
Classe / 40 horas semanais

4.716,61

4.299,26

201

FARMACÊUTICO

02

Curso Superior Completo em Farmácia
(em conformidade com a Resolução
CFE nº 4/69 ou em conformidade com a
Resolução CNE/CES nº 2/2002) e
Registro no órgão de Classe / 40 horas
semanais

202

Médico CLÍNICO

03

Curso Superior Completo em Medicina
e CRM/SP / 20 horas semanais

5.175,72

203

Médico DE FAMÍLIA

02

Curso Superior Completo em Medicina
e CRM/SP / 40 horas semanais

10.225,73

204

Médico
GINECOLOGISTA

03

Curso Superior Completo em Medicina
e Título de Especialista e CRM/SP / 20
horas semanais

5.175,72

205

Médico
INFECTOLOGISTA

01

Curso Superior Completo em Medicina
e Título de Especialista e CRM/SP / 20
horas semanais

5.175,72

Médico PEDIATRA

03

Curso Superior Completo em Medicina
e Título de Especialista e CRM/SP / 20
horas semanais

5.175,72

206

1

Médico PSIQUIATRA

01

Curso Superior Completo em Medicina
e Título de Especialista e CRM/SP / 20
horas semanais

5.175,72

MÉDICO
VETERINÁRIO

02

Curso Superior Completo em Medicina
Veterinária e CRMV/SP / 20 horas
semanais

5.175,72

NUTRICIONISTA

02

Curso Superior Completo em Nutrição e
Registro no órgão de Classe / 40 horas
semanais

3.574,93

210

PSICÓLOGO

03

Curso Superior Completo em Psicologia
e Registro no órgão de Classe / 20
horas semanais

3.574,93

211

TÉCNICO DE
ENFERMAGEM

03

Ensino Médio Completo com curso
Técnico de enfermagem e Registro no
órgão de classe / 40 horas semanais.

2.072,71

212

TÉCNICO DE SAÚDE
BUCAL

03

Ensino Médio Completo com curso
Técnico em Saúde Bucal e Registro
Profissional / 40 horas

1.895,70

213

TERAPEUTA
OCUPACIONAL

02

Curso Superior Completo em Terapia
Ocupacional e Registro no órgão de
Classe / 30 horas semanais

207

208

209

3.574,93

1.3. O Concurso destina-se a selecionar candidatos para preenchimento, sob o
Regime Estatutário conforme estabelece a Lei Municipal nº 209/2012, das vagas
relacionadas na Tabela no item 1.2, nesta data, e mais as que vagarem ou que
forem criadas durante o prazo de validade do Concurso e serão providas
mediante admissão dos candidatos nele habilitados observada a disponibilidade
financeira e de conveniência da Administração.
1.4. Os vencimentos mencionados referem-se ao mês de julho de 2015 e serão
reajustados de acordo com os percentuais aplicados pela Prefeitura do Município
de Jaguariúna aos salários dos servidores públicos municipais da mesma
categoria.
1.5. Os Anexos, parte integrante deste Edital são os que seguem:
1.5.1. Anexo I - Descrições sumárias das atribuições dos cargos.
1.5.2. Anexo II – Programas das Provas.
1.5.3. Anexo III – Formulário para interposição de recursos.
1.5.4. Anexo IV – Formulário para solicitação de condição especial para realização
das provas.
2.

DAS INSCRIÇÕES

INSTRUÇÕES GERAIS E ESPECIAIS QUANTO À INSCRIÇÃO:
2.1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das
normas e condições estabelecidas neste Edital e nas normas legais pertinentes,
bem como em eventuais retificações, comunicados e instruções específicas para
a realização do certame, acerca das quais o candidato não poderá alegar
desconhecimento.
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2.2. Objetivando evitar ônus desnecessário, o candidato deverá orientar-se no
sentido de recolher o valor de inscrição somente após tomar conhecimento de
todos os requisitos exigidos para o Concurso, bem como do bloco de provas,
item 2.8 deste Edital.
2.3. O candidato, ao se inscrever, estará declarando, conforme estabelece o artigo 22
da Lei 209/2012, que, após a habilitação no Concurso e no ato da posse, irá
satisfazer as seguintes condições:
I – ser brasileiro nato ou naturalizado ou estrangeiro, nos termos em que
dispuser a legislação
especifica;
II – ter completado 18 (dezoito) anos de idade, quando da posse;
III – encontrar-se no gozo dos direitos políticos;
IV – encontrar-se em dia no cumprimento das obrigações militares e eleitorais;
V – não registrar antecedentes criminais oriundos de sentença transitada em
julgado ou demonstrar o cumprimento integral das penas que lhe tenham sido
cominadas ou cujas penas estejam prescritas;
VI – demonstrar, em exame de saúde admissional, aptidão exigida para o
exercício do cargo;
VII – possuir a escolaridade exigida ou a habilitação profissional formal para o
exercício das atribuições inerentes ao cargo;
VIII – ter sido habilitado previamente em concurso público, nas hipóteses de
provimento efetivo;
IX – não ter sido demitido de cargo ou emprego da Administração Pública em
virtude de aplicação de sanção disciplinar oriunda de regular processo
administrativo disciplinar ou de sentença transitada em julgado, nos últimos 08
(oito) anos; e
X – não incidir nas hipóteses de inelegibilidade previstas na legislação federal.
2.4. No ato da inscrição não serão solicitados comprovantes das exigências contidas
no item 2.3, sendo obrigatória a sua comprovação quando da convocação para
ingresso no quadro de servidores públicos municipais, sob pena de
desclassificação automática, não cabendo recurso.
2.5. As inscrições ficarão abertas exclusivamente através da Internet no período de
03 a 27 de agosto de 2015.
2.5.1. O período de inscrição poderá ser prorrogado por necessidade de ordem
técnica e/ou operacional, a critério da Comissão do Concurso e do IBAM.
2.5.2. A prorrogação de que trata o item anterior poderá ser feita sem prévio aviso,
bastando, para todos os efeitos legais a comunicação feita no endereço
eletrônico www.ibamsp-concursos.org.br.
2.6. Os valores das inscrições são os que seguem:
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Cargos de exigência de escolaridade de Nível Médio ou Curso Técnico - R$
65,00 (sessenta e cinco reais).
Cargos de exigência de escolaridade de Nível Superior - R$ 83,00 (oitenta e
três reais).
2.7. Ao se inscrever o candidato deverá indicar o código da opção do cargo para o
qual pretende concorrer, conforme tabela constante do item 1.2 deste Edital
2.8. É permitido ao candidato inscrever-se para mais de um cargo desde que
pertencentes a blocos diferentes conforme Tabela abaixo.
Bloco A
Enfermeiro

Bloco B
Técnico em Enfermagem

2.8.1. Para os demais cargos poderá haver coincidência de horário de aplicação das
provas.
2.8.2. Caso seja efetuada mais de uma inscrição para cargos não contemplados na
Tabela do item 2.8 e havendo coincidência de horário de aplicação das provas,
será considerado, para efeito deste Concurso Público, aquele em que o
candidato estiver presente na prova objetiva sendo considerado ausente nas
demais opções.
2.9. As informações prestadas no formulário de inscrição serão de inteira
responsabilidade do candidato, reservando-se à Prefeitura do Município de
Jaguariúna e ao Instituto Brasileiro de Administração Municipal - IBAM o direito
de excluir do Concurso Público aquele que não preencher esse documento oficial
de forma completa, e correta e/ou fornecer dados inverídicos ou falsos.
2.10. Efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos para alteração da opção do
cargo.
2.10.1. Considera-se inscrição efetivada aquela devidamente paga.
2.11. Não haverá devolução da importância paga, ainda que a maior ou em
duplicidade, seja qual for o motivo alegado.
2.11.1. É vedada a transferência do valor pago a título de inscrição no presente
Concurso para terceiros, para outros concursos ou para outro cargo.
2.12. Não será concedida isenção do valor da inscrição
2.13. Não serão aceitas inscrições por via postal ou que não estejam em conformidade
com o disposto neste Edital.
2.14. O candidato sem deficiência que necessitar de condição especial para realização
da prova, deverá solicitá-la, por meio de SEDEX, endereçado à Caixa Postal
18.120 – aos cuidados do IBAM-SP - Departamento de Concursos CEP: 04626970, REF PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA – CONCURSO
PÚBLICO 11/2015 no mesmo período destinado às inscrições (de 03 até o dia
27/08/2015), IMPRETERIVELMENTE.
2.14.1. Além do requerimento mencionado no item 2.14, o candidato deverá anexar
laudo médico que justifique a solicitação de condição especial para a
realização das provas.
2.14.2. Não será concedida condição especial ao candidato que não apresentar o
laudo médico conforme item 2.14.1
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2.14.3. Para efeito do prazo estipulado no item 2.14, será considerada a data de
postagem fixada pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT.
Modelo do Envelope para envio do laudo e solicitação de atendimento especial:
Ao Instituto Brasileiro de Administração Municipal – IBAM
Concurso Público 11/2015 – Prefeitura do Município de Jaguariúna
Solicitação de Condição Especial e Laudo Médico
Caixa Postal 18.120
CEP 04626-970
2.14.4. O candidato que não protocolar seu requerimento de solicitação de condição
especial para a realização da prova juntamente com o laudo mencionado no
item 2.14.1 até o término das inscrições, seja qual for o motivo alegado, não
terá a condição atendida.
2.14.5. O atendimento às condições solicitadas ficará sujeito à análise de viabilidade e
razoabilidade do pedido.
2.15. A realização das provas por estes candidatos, em condições especiais, ficará
condicionada à possibilidade de fazê-las de forma que não importe em quebra de
sigilo ou não enseje seu favorecimento.
2.16.

O(A) candidato(a) poderá solicitar a inclusão e uso do nome social para
tratamento devendo, no período destinado à inscrição, entrar em contato com o
IBAM através do email atendimento@ibamsp-concursos.org.br e informar o
nome social pelo qual deseja ser tratado, sendo responsável pelas informações
prestadas.

2.16.1. Quando das publicações dos resultados e divulgações no site do IBAM, será
considerado o nome civil.
2.16.2. O(A) candidato(a) que não efetuar a solicitação mencionada no item 2.16 no
período destinado às inscrições não poderá alegar prejuízo ou
constrangimento.
2.17.

O candidato que tenha exercido efetivamente a função de jurado a partir da
vigência da Lei Federal nº 11.689/2008 e até o último dia do período das
inscrições para este Concurso Público, poderá solicitar esta opção para critério
de desempate.

2.17.1. O documento comprobatório do descrito no item 2.17 deverá ser entregue
durante o período de inscrição de 03 a 27/08, de segunda a sexta-feira, das 08
às 17 horas no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura, localizado
na Rua José Alves Guedes, nº 370, centro, Jaguariúna/SP.
2.17.2. O candidato que não atender ao item 2.17 e 2.17.1 deste Capítulo, não terá
sua condição de jurado utilizada como critério de desempate.
2.18. A inscrição do candidato com deficiência deverá obedecer, rigorosamente, o
disposto no Capítulo 3 do presente Edital
PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO VIA INTERNET:
2.19. Para inscrever-se via Internet, das 9 horas do dia 03 às 23h59min do dia
27/08/2015 (horário de Brasília) o candidato deverá acessar o endereço
eletrônico www.ibamsp-concursos.org.br durante o período das inscrições,
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através dos links correlatos ao Concurso Público e efetuar sua inscrição,
conforme os procedimentos estabelecidos abaixo:
2.19.1. Ler e aceitar o requerimento de inscrição, preencher o formulário de inscrição,
transmitir os dados via Internet e imprimir o boleto bancário;
2.19.2. O boleto bancário disponível no endereço eletrônico www.ibamspconcursos.org.br deverá ser impresso para o pagamento do valor da
inscrição, após a conclusão do preenchimento do formulário de solicitação de
inscrição on-line;
2.19.3. Efetuar o pagamento da importância referente à inscrição em qualquer banco
do sistema de compensação bancária, de acordo com as instruções constantes
no endereço eletrônico, até a data do vencimento do boleto bancário.
(28/08/2015)
2.20.

O pagamento do valor da inscrição poderá ser efetuado em dinheiro, cheque
do próprio candidato ou débito em conta corrente de bancos conveniados.

2.20.1.1. O pagamento efetuado por meio de cheque somente será considerado
quitado após a respectiva compensação.
2.20.1.2. Em caso de devolução do cheque, qualquer que seja o motivo, considerarse-á sem efeito a inscrição.
2.21.

O pagamento do boleto deverá ser feito, preferencialmente, na rede bancária.

2.21.1. O IBAM e a Prefeitura do Município de Jaguariúna não se responsabilizam
por pagamentos feitos em Supermercados, Lojas e Casas Lotéricas.
2.22.

O pagamento deverá ser efetivado, impreterivelmente, até o dia 28/08/2015,
caso contrário, não será considerado.

2.22.1. Em caso de feriado ou evento que acarrete o fechamento de agências
bancárias na localidade em que se encontra o candidato, o boleto deverá ser
pago antecipadamente.
2.23.

O candidato que efetuar o agendamento de pagamento de sua inscrição
deverá atentar para a confirmação do débito em sua conta corrente. Não tendo
ocorrido o débito do valor agendado (e consequente crédito na conta do IBAM)
a inscrição não será considerada válida.

2.24.

A pesquisa para acompanhar a situação da inscrição poderá ser feita a partir
de dois dias úteis após o pagamento do boleto o candidato através endereço
eletrônico do Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM);

2.24.1.

Para efetuar consultas o candidato deverá acessar o site www.ibamspconcursos.org.br e no link “área do candidato” digitar seu C.P.F e data de
nascimento. Para tanto é necessário que o candidato cadastre esses
dados corretamente.

2.24.1.1. Caso o candidato não consiga efetuar consultas relativas a sua inscrição,
deverá entrar em contato com o IBAM por e-mail: atendimento@ibamspconcursos.org.br.
2.25.

As correções dos dados cadastrais poderão ser feitas SOMENTE até a data de
realização das provas e mediante pedido do candidato, por e-mail enviado ao
IBAM: atendimento@ibamsp-concursos.org.br.

2.25.1.1. O candidato que não efetuar as correções dos dados cadastrais (data de
nascimento, maior número de dependentes e demais dados utilizados como
critério de desempate) não poderá interpor recurso em favor de sua situação

6

após a divulgação dessas informações na lista de classificação, arcando com as
consequências advindas de sua omissão.
2.26.

As inscrições efetuadas via Internet somente serão confirmadas após a
comprovação do pagamento do valor da inscrição;

2.26.1.1.

2.27.

Serão canceladas as inscrições com pagamento efetuado com valor menor
do que o estabelecido e as solicitações de inscrição cujos pagamentos
forem efetuados após a data de encerramento das inscrições ou de formas
diferentes às estabelecidas neste Capítulo.

O candidato inscrito via Internet não deverá enviar cópia do documento de
identidade, sendo de sua exclusiva responsabilidade a informação dos dados
cadastrais no ato da inscrição, sob as penas da lei;

2.27.1.

O Instituto Brasileiro de Administração Municipal e a Prefeitura do Município
de Jaguariúna não se responsabilizam por solicitações de inscrições via
Internet não recebidas por motivo de ordem técnica dos computadores, falha
de comunicação, congestionamento de linhas de comunicação, erro ou
atraso dos bancos ou entidades conveniadas no que se refere ao
processamento dos pagamentos, bem como outros fatores de ordem técnica
que impossibilitem a transferência de dados.

2.27.2.

As inscrições via internet devem ser feitas com antecedência, evitando o
possível congestionamento de comunicação no site www.ibamspconcursos.org.br nos últimos dias de inscrição.

2.28.

O descumprimento das instruções de inscrição constante deste Capítulo
implicará a não efetivação da inscrição.

2.29.

O candidato poderá realizar sua inscrição por meio de serviços públicos tais
como Telecentros e Infocentros do Programa Acessa São Paulo que
disponibilizam postos (locais públicos para acesso à internet) em todas as
regiões do Estado de São Paulo.

2.29.1.1. Estes Programas são completamente gratuitos e disponíveis a todo cidadão.
2.29.1.2. Para utilizar os equipamentos o candidato deverá efetuar o cadastro, no
local, apresentando RG e comprovante de residência.
3.

DO CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA

3.1. É considerada pessoa com deficiência a que se enquadra nas categorias
descritas na Lei 13.146 de 06 de julho de 2015, no artigo 4º do Decreto Federal
nº 3.298 de 20 de dezembro de 1.999, alterado pelo Decreto Federal nº 5.296 de
02 de dezembro de 2004 e na Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça - STJ.
3.2. Ao candidato abrangido pelo Decreto Federal nº 3.298 de 20 de dezembro de
1.999, alterado pelo Decreto Federal nº 5.296 de 02 de dezembro de 2004 é
assegurado o direito de inscrever-se na condição de deficiente, desde que
declare essa condição no ato da inscrição e a sua deficiência seja compatível
com as atribuições do cargo ao qual concorre.
3.3. Conforme o disposto pelo artigo 39 do Decreto Federal nº 3.298/99, o candidato
deverá apresentar no ato da inscrição laudo médico atestando a espécie e o grau
ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da
Classificação Internacional de Doença – CID, bem como a provável causa da
deficiência.
3.3.1. A entrega do laudo mencionado no item 3.3 é obrigatória (documento original
ou cópia autenticada).
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3.3.2. O laudo entregue não será devolvido.
3.3.3. O laudo deverá ter sido expedido no prazo de 12 (doze) meses antes do
término das inscrições.
3.3.4. O Laudo Médico mencionado no item 3.3 bem como a solicitação de condição
especial (se necessário) deverão ser enviados por meio de SEDEX,
endereçado à Caixa Postal 18.120 – aos cuidados do IBAM-SP - Departamento
de Concursos CEP: 04626-970, REF. PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE
JAGUARIÚNA – CONCURSO PÚBLICO 11/2015 no mesmo período destinado
às inscrições (de 03/08/2015 até o dia 27/08/2015), IMPRETERIVELMENTE.
3.3.4.1.

Para efeito do prazo estipulado no item 3.3.4, será considerada a data de
postagem fixada pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT.

Modelo do Envelope para envio do laudo e solicitação de atendimento
especial:
Ao Instituto Brasileiro de Administração Municipal – IBAM
Concurso Público 11/2015 – Prefeitura do Município de Jaguariúna
Solicitação de Condição Especial e Laudo Médico
Caixa Postal 18.120
CEP 04626-970
3.3.5. A não solicitação de recursos especiais, tempestivamente, conforme o disposto
no item 3.3.4, implica a sua não concessão no dia da realização das provas.
3.3.6. Os laudos não serão recebidos via internet ou qualquer outro meio
diferente do especificado neste Capítulo.
3.4. Nas provas realizadas com auxílio de fiscal ledor, o candidato identificará, para
cada questão, a alternativa que será marcada pelo fiscal na folha de respostas.
3.4.1. O IBAM e a Prefeitura do Município de Jaguariúna não serão responsabilizados
por eventuais erros de transcrição cometidos pelo fiscal ledor.
3.5. Para a realização de provas no sistema Braille, as respostas deverão ser
transcritas pelo mesmo sistema devendo o candidato levar, para esse fim, no dia
da aplicação das provas, reglete e punção.
3.6. A realização das provas por estes candidatos, em condições especiais, ficará
condicionada à possibilidade de fazê-las de forma que não importe em quebra de
sigilo ou não enseje seu favorecimento.
3.7. O candidato com deficiência que não realizar a inscrição conforme instruções
constantes neste capítulo, não poderá interpor recurso em favor de sua
condição.
3.8. As alterações quanto às definições e parâmetros de deficiência na legislação
federal serão automaticamente aplicadas no cumprimento deste Edital.
3.9. Não serão considerados como deficiência, os distúrbios passíveis de correção.
3.10. A deficiência não poderá ser apresentada como motivo para justificar a
readaptação do cargo ou concessão de aposentadoria por invalidez.
3.11. O candidato com deficiência participará do Concurso Público em igualdade de
condições com os demais candidatos no que se refere a conteúdo, avaliação,
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habilitação conforme Tabela do item 4.1.3, data, horário e local de realização das
provas.
3.12. Para efeito do que dispõe o inciso VIII do art. 37 da Constituição Federal, bem
como da Lei Municipal nº 209/2012, serão reservados aos candidatos com
deficiência, 5% (cinco por cento) das vagas a serem providas através deste
Concurso Público, exceto para as funções que não possibilitem as suas
contratações pelas características de atribuições e desempenhos, incompatíveis
com a deficiência portada.
3.13. Haja vista a quantidade de vagas inicialmente ofertadas no presente Concurso
Público, os candidatos deficientes aprovados só serão convocados quando a
aplicação do percentual de reserva de vagas (5%) sobre o número de vagas
aberta para o respectivo cargo alcançar o índice mínimo de 1 (uma) vaga.
3.14. Os candidatos com deficiência aprovados constarão da listagem geral dos
aprovados por cargo e de listagem especial.
3.15. Os candidatos com deficiência aprovados deverão submeter-se, quando
convocados, a exame médico a ser realizado pela Prefeitura ou por sua ordem,
que terá decisão terminativa sobre a qualificação do candidato como pessoa com
deficiência ou não, e o grau de deficiência capacitante para o exercício da
função, observada a legislação aplicável à matéria.
3.16. Havendo parecer médico oficial contrário à condição de deficiente, o nome do
candidato será excluído da listagem correspondente permanecendo somente na
lista de classificação geral.
3.17. O candidato que for julgado inapto, em razão da deficiência incompatibilizar-se
com o exercício das atividades próprias do cargo, será desclassificado do
Concurso.
3.18. A não observância pelo candidato de qualquer das disposições deste Capítulo
implicará a perda do direito a ser admitido para as vagas reservadas aos
candidatos com deficiência.
4. DAS PROVAS OBJETIVAS
4.1. A seleção dos candidatos será realizada mediante aplicação de provas escritas
objetivas de caráter classificatório e eliminatório e se constituirão de questões
objetivas de múltipla escolha.
4.1.1. As provas objetivas com duração de três horas versarão sobre conteúdos
descritos no Anexo II deste Edital e terão a seguinte composição:
Cargos

Enfermeiro

Área do Conhecimento

Número de
itens

Língua Portuguesa

10

Farmacêutico
Nutricionista
Psicólogo

Conhecimentos
Saúde

de

Políticas

de

Conhecimentos Específicos

10

20

Terapeuta Ocupacional
Médico: Clínico / de

Conhecimentos

de

Políticas

de

10

9

Família / Ginecologista /
Infectologista / Pediatra /
Psiquiatra

Médico Veterinário

Técnico de Enfermagem

Técnico de Saúde Bucal

Saúde
Conhecimentos de Clínica Médica

05

Conhecimentos Específicos

15

Conhecimentos
Saúde

de

Políticas

de

10

Conhecimentos Específicos

20

Língua Portuguesa

12

Matemática

08

Conhecimentos Específicos

20

4.1.2. Cada questão apresentará 4 (quatro) opções de respostas.
4.1.3. Para cada acerto será computado 1 (um) ponto e os critérios de habilitação na
prova objetiva são os descritos na Tabela abaixo.
Cargo

Critério de Habilitação na Prova Objetiva

Médicos (todos)

Ter obtido, no mínimo, 15 (quinze) pontos.

Demais Cargos

Ter obtido, no mínimo, 20 (vinte) pontos.

4.1.4. O candidato que não se enquadrar na margem estabelecida na Tabela acima
será eliminado do Concurso Público independente da pontuação obtida na
prova.
4.2. A aplicação das provas objetivas, para todos os cargos, está prevista para o dia
27 de setembro de 2015.
4.2.1. A aplicação da prova na data prevista dependerá da disponibilidade de locais
adequados à realização das mesmas.
4.3. Caso o número de candidatos inscritos exceda a oferta de lugares adequados
existentes nas escolas localizadas na cidade de Jaguariúna, o IBAM reserva-se o
direito de alocá-los em cidades próximas, não assumindo, entretanto, qualquer
responsabilidade quanto ao transporte, alimentação e alojamento dos
candidatos.
4.4. Havendo alteração da data prevista no item 4.2, as provas poderão ocorrer em
outra data, aos domingos.
4.5. A confirmação da data e as informações sobre horários e locais serão divulgados
através de Edital de Convocação para as provas a ser publicado no dia 18 de
setembro de 2015 no Diário Oficial de Jaguariúna, no site do IBAM
www.ibamsp-concursos.org.br e da Prefeitura www.jaguariuna.sp.gov.br e
por meio de informativos que serão encaminhados aos candidatos por e-mail.
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Para tanto é fundamental que o endereço eletrônico constante do Formulário de
Inscrição esteja completo e correto.
4.5.1. O candidato receberá o Cartão Informativo por e-mail, no endereço eletrônico
informado no ato da inscrição, sendo de sua exclusiva responsabilidade a
manutenção/atualização de seu correio eletrônico.
4.5.2. Não serão encaminhados informativos de candidatos cujo endereço eletrônico
informado no Formulário de Inscrição esteja incompleto ou incorreto.
4.5.3. O IBAM e a Prefeitura do Município de Jaguariúna não se responsabilizam por
informações de endereço eletrônico incorretas, incompletas ou por falha na
entrega/recebimento de mensagens eletrônicas causada por caixa de correio
eletrônico cheia, filtros, anti-spam, eventuais truncamentos ou qualquer outro
problema de ordem técnica, sendo aconselhável sempre consultar o site do
IBAM para verificar as informações que lhe são pertinentes.
4.5.4. A comunicação feita por intermédio de e-mail é meramente informativa
devendo o candidato acompanhar no Diário Oficial de Jaguariúna a publicação
do Edital de Convocação para as provas.
4.6. Ao candidato só será permitida a realização das provas na respectiva data, no
local e no horário, constantes das listas afixadas nos locais de aplicação das
provas, no Edital de Convocação divulgado no Diário Oficial de Jaguariúna e no
site do Instituto Brasileiro de Administração Municipal – IBAM e da Prefeitura.
4.7. O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova objetiva com
antecedência mínima de 30 minutos.
4.7.1. O candidato que se apresentar após o horário determinado pelo Edital de
Convocação para fechamento dos portões será automaticamente excluído do
Certame, seja qual for o motivo alegado para seu atraso.
4.7.2. Em nenhuma hipótese haverá segunda chamada, vista ou repetição de prova
ou ainda, aplicação da prova em outra data, local ou horários diferentes dos
divulgados no Edital de Convocação.
4.7.3. O candidato não poderá alegar desconhecimentos quaisquer sobre a
realização da prova como justificativa de sua ausência.
4.7.4. O não comparecimento às provas, qualquer que seja o motivo, caracterizará
desistência do candidato e resultará na eliminação do Concurso Público.
4.8. Somente será admitido à sala de provas o candidato que estiver portando
documento original de identidade que bem o identifique, ou seja: Cédula Oficial
de Identidade (RG), Carteira Expedida por Órgão ou Conselho de Classe
(COREN, CREFITO, CRMV, CRF, CRP, CRM etc.); Certificado de Reservista;
Carteira de Trabalho e Previdência Social, bem como Carteira Nacional de
Habilitação com foto ou Passaporte.
4.8.1. É aconselhável que o candidato esteja portando, também, o comprovante de
pagamento do Boleto Bancário.
4.8.2. Não serão aceitos como documentos de identidade outros documentos que
não os especificados no item 4.8.
4.8.3. Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitirem,
com clareza, a identificação do candidato.
4.8.4. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização
das provas, documento de identidade original, por motivo de perda, roubo ou
furto, deverá apresentar documento que ateste o registro da ocorrência em
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órgão policial, expedido há, no máximo, 30 (trinta) dias, sendo então submetido
à identificação especial, compreendendo coleta de assinaturas e de impressão
digital em formulário próprio.
4.8.5. A identificação pessoal será exigida, também, ao candidato cujo documento de
identificação apresente dúvidas relativas à fisionomia ou à assinatura do
portador.
4.9. No dia da realização das provas, na hipótese de o nome do candidato não
constar nas listagens oficiais relativas aos locais de prova estabelecidos no Edital
de Convocação, o Instituto Brasileiro de Administração Municipal procederá à
inclusão do candidato, mediante a apresentação do boleto bancário com
comprovação de pagamento, com o preenchimento de formulário específico.
4.9.1. A inclusão de que trata o item anterior será realizada de forma condicional e
será analisada pelo Instituto Brasileiro de Administração Municipal com o intuito
de se verificar a pertinência da referida inscrição.
4.9.2. Constatada a improcedência da inscrição a mesma será automaticamente
cancelada sem direito a reclamação, independentemente de qualquer
formalidade, considerados nulos todos os atos dela decorrentes.
4.10. O candidato ao ingressar no local de realização das provas deverá,
obrigatoriamente, manter desligado qualquer aparelho de comunicação, devendo
retirar a bateria de qualquer aparelho eletrônico que esteja sob sua posse,
incluindo os sinais de alarme e os modos de vibração e silencioso.
4.10.1. O uso de quaisquer funcionalidades de aparelhos, tais como telefone celular (e
seus aplicativos), aparelhos sonoros, receptor/transmissor, gravador, agenda
eletrônica, tablet, notebook ou similares, calculadora, palm-top, relógio com
calculadora e/ou receptor, qualquer equipamento que possibilite comunicação
externa, incorrerá em exclusão do candidato do Certame, mesmo que o
aparelho esteja dentro do envelope de segurança que será distribuído pelo
IBAM.
4.10.2. Os celulares e outros aparelhos eletrônicos deverão permanecer desligados
até a saída do candidato do local de realização das provas.
4.10.3. É aconselhável que os candidatos retirem as baterias dos celulares, garantindo
que nenhum som seja emitido, inclusive do despertador caso seja ativado.
4.10.4. É aconselhável que o candidato não leve nenhum dos objetos mencionados
nos itens anteriores no dia da realização das provas.
4.11. O candidato que necessitar usar boné, gorro, chapéu, protetor auricular ou
óculos de sol deverá ter justificativa médica e o(s) objeto(s) será(ão) verificado(s)
pela coordenação.
4.12. O Instituto Brasileiro de Administração Municipal não se responsabilizará por
perda ou extravio de documentos ou objetos ocorrido no local de realização das
provas, nem por danos neles causados.
4.13. O Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM), objetivando garantir a
lisura e a idoneidade do Concurso Público – o que é de interesse público e, em
especial dos próprios candidatos – bem como a sua autenticidade solicitará aos
candidatos, quando da aplicação das provas, o registro de sua assinatura em
campo específico na folha de respostas, bem como de sua autenticação digital.
4.14. Nas provas objetivas, o candidato deverá assinalar as respostas na folha de
respostas personalizadas, único documento válido para a correção eletrônica das
provas.
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4.14.1. O preenchimento da folha de respostas será de inteira responsabilidade do
candidato que deverá proceder em conformidade com as instruções
específicas contidas na capa do caderno de questões e na folha de respostas.
4.14.2. Todas as folhas de respostas serão corrigidas por meio de processamento
eletrônico.
4.14.3. O candidato não poderá amassar, molhar, dobrar ou, de qualquer modo,
danificar a Folha de Respostas sob pena de arcar com os prejuízos advindos da
impossibilidade de correção da mesma.
4.14.4. As instruções contidas no Caderno de Questões e na Folha de Respostas
deverão ser rigorosamente seguidas sendo o candidato único responsável por
eventuais erros cometidos.
4.14.5. Em hipótese alguma haverá substituição da folha de respostas por erro do
candidato.
4.14.6. O candidato deverá preencher os alvéolos, na Folha de Respostas da Prova
Objetiva, com caneta esferográfica de tinta preta ou azul.
4.14.7. Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de
uma marcação, emenda ou rasura, ainda que legível.
4.14.8. O candidato, ao terminar a prova, entregará ao fiscal a Folha de Respostas
devidamente assinada e identificada com sua impressão digital.
4.14.8.1.

Será anulada a prova do candidato que não devolver a sua folha de
respostas.

4.15. O candidato deverá informar ao fiscal de sua sala qualquer irregularidade nos
materiais recebidos no momento da aplicação das provas não sendo aceitas
reclamações posteriores.
4.15.1. Nos casos de eventual falta de Caderno de Questões / material personalizado
de aplicação das provas, em razão de falha de impressão, número de provas
incompatível com o número de candidatos na sala ou qualquer outro equívoco
na distribuição de prova/material, o IBAM tem a prerrogativa para entregar ao
candidato prova/material reserva não personalizado eletronicamente, o que
será registrado em atas de sala e de coordenação.
4.16. Terminada a prova, o candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões da
Prova Objetiva.
4.16.1. Somente após decorrido o tempo de uma hora e meia de início das provas, o
candidato poderá deixar a sala de aplicação das provas.
4.16.2. Por razão de segurança, os Cadernos de Questões da Prova Objetiva somente
serão entregues aos candidatos no local de aplicação das provas, após
decorrido o tempo mínimo de uma hora e meia.
4.17. Os 02 (dois) últimos candidatos a terminarem as provas somente poderão deixar
o local de aplicação juntos.
4.18. Quando, após a prova, for constatada, por meio eletrônico, estatístico, visual ou
grafológico, a utilização de processos ilícitos, o candidato terá sua prova anulada
e será automaticamente eliminado do Concurso.
4.19. A candidata que tiver necessidade de amamentar, durante a realização das
provas, deverá levar um acompanhante com maioridade legal que ficará em sala
reservada e que será responsável pela guarda da criança.
4.19.1. O acompanhante que ficará responsável pela criança, também deverá
permanecer no local designado pela Coordenação, e se submeterá a todas as
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normas constantes deste Edital, inclusive no tocante ao uso de equipamento
eletrônico e celular.
4.19.2. A candidata, nesta condição, que não levar acompanhante, não realizará a
prova.
4.19.3. Não haverá compensação do tempo de amamentação no tempo de duração de
prova.
4.20. Exceto no caso previsto no item 4.19, não será permitida a presença de
acompanhante no local de aplicação das provas.
4.21. Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a
aplicação das provas em virtude de afastamento do candidato da sala de prova.
4.22. Após a assinatura da lista de presença e entrega da folha de respostas, o
candidato somente poderá se ausentar da sala acompanhado por um fiscal.
5. DA CLASSIFICAÇÃO
5.1.

Os candidatos habilitados serão classificados por ordem decrescente da
pontuação final, em listas de classificação para cada cargo.

5.2. A pontuação final do candidato corresponderá àquela obtida na prova objetiva.
5.3. Os candidatos deficientes habilitados e qualificados como pessoa com
deficiência, terão seus nomes publicados em lista à parte e figurarão, também,
na lista de classificação geral por cargo.
5.3.1. Não ocorrendo inscrição no Concurso Público ou aprovação de candidatos com
deficiência, será elaborada somente a Lista de Classificação Geral.
5.4. Em caso de igualdade da pontuação final, serão aplicados, sucessivamente os
seguintes critérios de desempate:
a) Candidato com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, nos termos da
Lei Federal nº 10.741/2003, entre si e frente aos demais, sendo que será
dada preferência ao de idade mais elevada;
b) candidato que apresentar o maior número de dependentes conforme as regras
do Regime Próprio de Previdência Social.
c) candidato mais idoso entre os candidatos com idade inferior a 60 (sessenta)
anos.
d) candidato que obtiver maior pontuação nas questões de Conhecimentos
Específicos da prova;
e) candidato que que tiver exercido a função de jurado, a partir da vigência da Lei
Federal nº 11.689/2008 e até o último dia do período das inscrições para este
Concurso Público.
5.5. Persistindo ainda o empate, poderá ser realizado sorteio com a participação dos
candidatos envolvidos, no momento da convocação para nomeação.
5.6. No ato da inscrição, o candidato fornecerá as informações necessárias para fins
de desempate, estando sujeito às penalidades impostas pela Administração
Municipal, em caso de inverídicas.
6. DOS RECURSOS
6.1. O prazo para interposição de recurso será de 2 (dois) dias úteis do fato que lhe
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deu origem, a contar do dia divulgação/ocorrência do evento que motivou a
reclamação.
6.1.1. Os gabaritos preliminares serão divulgados exclusivamente pela internet nos
sites do IBAM www.ibamsp-concursos.org.br e da Prefeitura do Município de
Jaguariúna www.jaguariuna.sp.gov.br, na data constante da capa do Caderno de
Questões.
6.2. Somente serão considerados os recursos interpostos no prazo estipulado para a
fase a que se referem.
6.3. O recurso deverá ser encaminhado ao Presidente da Comissão de Concursos da
Prefeitura do Município de Jaguariúna e protocolado no Departamento de
Protocolo e Arquivo da Prefeitura, localizado na Rua José Alves Guedes, nº
1235, centro, Jaguariúna/SP, no horário das 08 às 17 horas, conforme formulário
constante do Anexo III deste Edital.
6.3.1. Os recursos deverão ser protocolados pelo próprio candidato ou por seu
procurador.
6.4. Os recursos deverão ser digitados e redigidos em termos convenientes, que
apontem de forma clara as razões que justifiquem sua interposição dentro do
prazo estabelecido.
6.4.1. O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito.
6.4.2. Não serão analisados os recursos preenchidos com letra manuscrita.
6.5. Não será permitido ao candidato anexar cópia de qualquer documento quando
da interposição de recurso.
6.5.1. Documentos eventualmente anexados serão desconsiderados.
6.6. Será liminarmente indeferido o recurso:
a) que não estiver devidamente fundamentado ou não possuir argumentação
objetiva, lógica e consistente que permita sua adequada avaliação;
b) que for apresentado fora do prazo a que se destina ou relacionado a evento
diverso;
c) interposto por outra via, diferente da especificada neste Capítulo;
d) em formulário diverso do estabelecido no Anexo III;
e) que apresentar contestação referente a mais de uma questão no mesmo
formulário, devendo o candidato utilizar um formulário para cada questão,
objeto de questionamento;
f) apresentado em letra manuscrita;
g) cuja fundamentação não corresponda à questão recorrida;
h) cujo teor desrespeite a Banca Examinadora;
i) que esteja em desacordo com as especificações contidas neste Capítulo e
nas instruções constantes dos Editais de divulgação dos eventos.
6.7. Não haverá segunda instância de recurso administrativo; re-análise de recurso
interposto ou pedidos de revisão de recurso, bem como recurso contra o gabarito
oficial definitivo.
6.8. Os pontos relativos às questões eventualmente anuladas serão atribuídos a todos
os candidatos presentes à prova independente de terem recorrido.
6.8.1. A pontuação relativa à questão anulada será atribuída aos candidatos que não
marcaram a alternativa inicialmente dada como certa no gabarito preliminar.
6.9. Caso haja alteração no gabarito divulgado por força de impugnações ou correção,
as provas serão corrigidas de acordo com as alterações promovidas,
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considerando-se as marcações feitas pelos candidatos na (s) alternativa (s)
considerada (s) correta (s) para a questão de acordo com o gabarito definitivo.
6.10. No caso de procedência de recurso interposto dentro das especificações, poderá
eventualmente haver alteração dos resultados obtidos pelo candidato em
qualquer etapa ou ainda poderá ocorrer a desclassificação do mesmo.
6.11. A decisão dos recursos interpostos será divulgada no Diário Oficial do Município
de Jaguariúna e/ou nos sites do IBAM e da Prefeitura.
6.11.1. A divulgação do resultado dos recursos interpostos contra os gabaritos será
efetuada por cargo e conterá as seguintes informações: cargo, número da
questão cujo recurso foi deferido e alterações promovidas nos gabaritos
divulgados em razão do deferimento dos recursos.
6.11.2. O candidato que desejar tomar ciência da manifestação na íntegra, proferida
pelas Bancas Examinadoras ao seu recurso deverá, na(s) data(s)
estabelecida(s) no Edital de decisão de recursos, comparecer, pessoalmente
ou através de um procurador, no mesmo local onde efetuou o protocolo
6.12. A Banca Examinadora constitui única instância para recurso, sendo soberana em
suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.
6.13. A interposição de recursos não obsta o regular andamento do cronograma do
Concurso.
7. DO PROVIMENTO DOS CARGOS
7.1. A posse e o exercício far-se-ão na forma estabelecida na Legislação que
disciplina o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de
Jaguariúna, Lei Complementar nº 209 de 09 de maio de 2012.
7.2. A admissão dos candidatos aprovados, de acordo com as necessidades da
Administração, obedecerá rigorosamente à ordem de classificação final e as
condições dispostas no item 2.3 deste Edital.
7.3. A aprovação do candidato não isenta o mesmo da apresentação dos
documentos pessoais exigíveis para a nomeação.
7.4. Independentemente da aprovação nas provas, os candidatos somente serão
nomeados se aprovados nos exames médicos e psicológicos realizados pela
Prefeitura ou por sua ordem.
7.5. A posse e o exercício obedecerão, rigorosamente, ao estabelecido pela Lei
Municipal 209 de 09 de maio de 2012.
8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
8.1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento das presentes instruções e a
tácita aceitação das condições do Concurso, tais como se acham estabelecidas
no Edital de Abertura e nas normas legais pertinentes, bem como em eventuais
aditamentos e instruções específicas para a realização do certame, acerca das
quais não poderá alegar desconhecimento.
8.2. Não será fornecida informação relativa à convocação, ao resultado das provas e
resultado final via telefone ou e-mail, bem como atestados ou declarações pela
participação no Certame.
8.3. No dia da realização das provas não serão fornecidas, por qualquer membro da
equipe de aplicação ou pelas autoridades presentes, informações referentes ao
conteúdo das provas ou os critérios de avaliação e classificação.
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8.4. Motivará a eliminação do candidato do Concurso Público (sem prejuízo das
sanções penais cabíveis, a burla ou a tentativa de burla a quaisquer das normas
definidas neste Edital e/ou em outros relativos ao Concurso, nos comunicados,
nas instruções aos candidatos e/ou nas instruções constantes da Prova), o
candidato que:
a) apresentar-se após o horário estabelecido para fechamento dos portões do
prédio, inadmitindo-se qualquer tolerância;
b) não comparecer às provas seja qual for o motivo alegado;
c) apresentar-se em local diferente da convocação oficial;
d) não apresentar o documento que bem o identifique;
e) ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fiscal;
f) ausentar-se do local de provas antes do tempo mínimo de permanência;
g) ausentar-se da sala de provas levando folha de respostas ou outros materiais
não permitidos, sem autorização;
h) estiver portando armas, mesmo que possua o respectivo porte;
i) lançar mão de meios ilícitos para a execução das provas;
j) for surpreendido em comunicação com outras pessoas, dando ou recebendo
auxílio para a execução das provas, ou utilizando-se de livros, notas ou
impressos não permitidos ou máquina calculadora ou similar;
k) estiver portando ou fazendo uso de qualquer tipo de equipamento eletrônico
ou de comunicação;
l) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em
comportamento indevido e descortês a qualquer pessoa envolvida na
aplicação das provas ou com os demais candidatos.
m) descumprir qualquer regra estabelecida neste Edital, nas retificações e no
Edital de Convocação para a realização das provas.
8.5. A inexatidão das afirmativas ou irregularidades de documentos, ou outras
irregularidades constatadas no decorrer do processo, verificadas a qualquer
tempo, acarretará a nulidade da inscrição, prova ou a admissão do candidato,
sem prejuízo das medidas de ordem administrativa, cível ou criminal cabíveis.
8.6. Todos os atos relativos ao presente Concurso, convocações, avisos e resultados
até sua homologação serão publicados no Diário Oficial de Jaguariúna e
divulgados no site www.ibamsp-concursos.org.br e www.jaguariuna.sp.gov.br
sendo de responsabilidade do candidato acompanhar todos os atos relativos ao
Concurso Público por esses meios.
8.7. Compete à banca examinadora a deliberação sobre o grau de dificuldade da
prova e a quantidade de questões por assunto.
8.8. A Prefeitura do Município de Jaguariúna e o IBAM se eximem das despesas
decorrentes de viagens e estadas dos candidatos para comparecimento a
qualquer prova do Concurso Público, bem como objetos pessoais esquecidos e
danificados nos locais de prova.
8.9. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou
acréscimos enquanto não consumada a providência ou evento que lhes disser
respeito circunstância que será mencionada em Edital ou aviso a ser publicado,
sendo do candidato a responsabilidade de acompanhar pelo Diário Oficial de
Jaguariúna e pelos sites do IBAM e da Prefeitura, as eventuais retificações.
8.10. A Prefeitura do Município de Jaguariúna e o Instituto Brasileiro de Administração
Municipal não se responsabilizam por quaisquer cursos, textos, apostilas e
outras publicações referentes a este Concurso.
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8.11. O prazo de validade deste Concurso é de 2 (dois) anos, a contar da data de
homologação, prorrogável por igual período, a juízo da Administração Municipal.
8.12. O resultado final do Concurso será homologado pelo Prefeito de Jaguariúna.
8.13. A publicação dos atos relativos à convocação para posse e nomeação, após a
homologação do Concurso, serão de competência exclusiva da Prefeitura de
Jaguariúna
8.14. Não serão fornecidos atestados, declarações, certidões relativos à habilitação,
classificação ou nota de candidatos valendo para tal fim os resultados divulgados
através do Diário Oficial de Jaguariúna e dos sites do IBAM e da Prefeitura.
8.15. Não serão fornecidas informações e documentos pessoais de candidatos a
terceiros, em atenção ao disposto no artigo 31 da Lei Federal nº 12.527 de 18 de
novembro de 2011.
8.16. As ocorrências não previstas neste Edital, os casos omissos e duvidosos serão
resolvidos, em caráter irrecorrível, pela Comissão designada para a realização
do presente Concurso Público e pelo IBAM, no que couber.
Prefeitura do Município de Jaguariúna, aos 24 de julho de 2015.
Comissão de Concurso Público
Presidente – José Roberto Chiavegato
Membro – Gustavo Durlacher
Membro – Jovana Gardinali Malagueta

TARCÍSIO CLETO CHIAVEGATO
Prefeito

Publicado no Departamento de Expediente e Registro da Secretaria de
Governo, na data supra.

GUSTAVO DURLACHER
Secretário de Governo
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ANEXO I – SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 11/2015
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA
ENFERMEIRO: Realizar o planejamento, a coordenação e a avaliação das equipes de
enfermagem prestando cuidados de enfermagem e supervisionando o trabalho técnico.
Controlar e requisitar materiais e medicamentos, participar de programas de promoção da
saúde e contribuir para o desenvolvimento dos trabalhos realizados pela equipe de saúde.
FARMACÊUTICO: Prestar assistência farmacêutica ao usuário e assessoria técnica à equipe
de saúde do Município. Acompanhar equipe de fiscalização sanitária a empresas,
estabelecimentos, produtos e métodos farmacêuticos, elaborando pareceres e laudos técnicos.
Exercer demais atribuições em consonância com a legislação relacionada à área.
Médico CLÍNICO 20 hs / Médico GINECOLOGISTA 20 hs / Médico INFECTOLOGISTA /
Médico PEDIATRA 20 hs / Médico PSIQUIATRA 20 hs: Prestar assistência integral aplicando
recursos da medicina preventiva ou terapêutica para promover a saúde e bem-estar da
população. Prestar socorros de urgência e emergência.
Médico DE FAMÍLIA: Prestar assistência médica integral aos membros das famílias das áreas
geográficas de abrangência efetuando exames médicos, diagnósticos, prescrevendo
medicamentos e aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica para promover a
saúde e o bem estar da população no âmbito do Programa Saúde da Família.
MÉDICO VETERINÁRIO 20 horas: Atuar no exercício das práticas veterinárias que envolvam
a profilaxia, diagnóstico, tratamento de doenças de animais, criação de animais, assistência
técnica e sanitária.
NUTRICIONISTA: Planejar, coordenar e supervisionar serviços e programas de nutrição nas
áreas da saúde, educação e outras afins que requeiram atenção de processos e
procedimentos nutricionais para melhoria da qualidade de saúde da população.
PSICÓLOGO: Desenvolver e coordenar estudos, ações e levantamentos nas áreas de
psicologia organizacional e aplicada ao trabalho, clínica, educacional e social. Realizar análise,
diagnóstico e terapia de indivíduos com distúrbios psíquicos ou com problemas de
comportamento familiar ou social.
TÉCNICO DE ENFERMAGEM: Executar ações assistenciais de enfermagem, participando do
planejamento da programação de assistência de enfermagem. Atuar na promoção da saúde,
prevenção de doenças e recuperação de pacientes.
TÉCNICO DE SAÚDE BUCAL: Executar atividades de suporte técnico ao Cirurgião Dentista
no atendimento odontológico e tratamento da saúde bucal dos pacientes.
TERAPEUTA OCUPACIONAL: Proceder ao tratamento, desenvolvimento e reabilitação de
pacientes portadores de deficiência física e/ou psíquica, promovendo atividades com fins
específicos para ajudá-los na recuperação e integração social.
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ANEXO II – PROGRAMAS DAS PROVAS
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 11/2015
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA
CONHECIMENTOS BÁSICOS
Técnico de Enfermagem e Técnico de Saúde Bucal
Língua Portuguesa
Português: - Questões que possibilitem avaliar a capacidade de Interpretação de texto,
conhecimento da norma culta na modalidade escrita do idioma e aplicação da Ortografia oficial;
Acentuação gráfica; Pontuação; Classes gramaticais; Concordância verbal e nominal;
Pronomes: emprego e colocação e Regência nominal e verbal.
Matemática
Teoria dos Conjuntos; Conjuntos dos números Reais (R): operações, propriedades e
problemas; Cálculos Algébricos; Grandezas Proporcionais - Regra de Três Simples e
Composta; Porcentagem e Juro Simples; Sistema Monetário Brasileiro; Equação do Primeiro e
Segundo Graus - problemas; Sistema Decimal de Medidas (comprimento, superfície, volume,
massa, capacidade e tempo) - transformação de unidades e resolução de problemas;
Geometria: ponto, reta, plano – ângulos, polígonos, triângulos, quadriláteros, circunferência,
círculo e seus elementos respectivos – figuras geométricas planas (perímetros e áreas) –
sólidos geométricos (figuras espaciais): seus elementos e volumes; Funções do 1º e 2º graus;
Sequências, Progressões Aritméticas e Geométricas. Resolução de problemas.
Enfermeiro, Farmacêutico, Nutricionista, Psicólogo e Terapeuta Ocupacional
Língua Portuguesa
Português: - Questões que possibilitem avaliar a capacidade de Interpretação de texto,
conhecimento da norma culta na modalidade escrita do idioma e aplicação da Ortografia oficial;
Acentuação gráfica; Pontuação; Classes gramaticais; Concordância verbal e nominal;
Pronomes: emprego e colocação e Regência nominal e verbal.

POLÍTICAS DE SAÚDE
Enfermeiro, Farmacêutico, Médicos (todos), Nutricionista, Psicólogo e Terapeuta
Ocupacional
Política de Saúde: Diretrizes e bases da implantação do SUS. Organização da Atenção Básica
no Sistema Único de Saúde. Programa Saúde da Família. Epidemiologia, história natural e
prevenção de doenças. Vigilância Sanitária. Indicadores de nível de saúde da população.
Noções de Saúde Pública. Doenças de notificação compulsória no Estado de São Paulo.

CLÍNICA MÉDICA
Médicos (exceto Médico Veterinário)
Doenças
sexualmente
transmissíveis;
Doenças
crônico-degenerativas;
Doenças
infectocontagiosas e parasitárias; Doenças metabólicas; Educação em saúde; Princípios de
medicina social e preventiva; Antibioticoterapia; Atendimento de emergência; Choques;
Afecções cardíacas; Primeiros Socorros.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
ENFERMEIRO
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Administração do serviço de enfermagem: características, objetivos, planejamento,
organização, comando, controle, avaliação e treinamento em serviço. Assistência à criança:
recém-nascido normal, prematuro e de alto risco, puericultura. Assistência à mulher: da
reprodução humana ao trabalho de parto e puerpério. Assistência a portadores de problemas
clínicos e cirúrgicos. Assistência ao idoso: cuidados durante a internação, admissão e alta.
Assistência em psiquiatria. Assistência nas doenças crônico-degenerativas. A saúde do
trabalhador (noções sobre doenças ocupacionais). Assistência nas urgências e emergências:
primeiros socorros, hemorragias, choques, traumatismos. Desinfecção e esterilização:
conceitos, procedimentos, materiais e soluções utilizados, cuidados, tipos de esterilização,
indicações. Leis do exercício profissional. Conhecimentos de anatomia, fisiologia,
microbiologia, embriologia, farmacologia, imunologia. Enfermagem em saúde pública: doenças
transmissíveis, DSTs, medidas preventivas, imunização (rede de frio, tipos de vacinas,
conservação e armazenamento, validade, dose e via de administração).

FARMACÊUTICO
Gerenciamento e organização de farmácia; almoxarifado; avaliação da área física e condições
adequadas de armazenamento; controle de estoque de materiais e medicamentos;
padronização de itens de consumo; sistema único de saúde; vigilância sanitária e
epidemiológica; assistência farmacêutica; política de medicamentos; farmacologia básica e
clínica; legislação farmacêutica e ética profissional. Farmacologia; Farmacocinética; Controle
de qualidade de medicamentos; Bioquímica geral; Microbiologia; Homeopatia; Fitoterapia;
Legislação sanitária e farmacêutica; Administração e economia farmacêutica;
Farmacovigilância; Boas práticas de fabricação e controle.
Médico CLÍNICO 20 hs
Doenças Cardiovasculares: avaliação e tratamento do paciente com doença cardiovascular;
insuficiência cardíaca; cardiomiopatias; doença arterial coronária; arritmias; doenças do
miocárdio e pericárdio; hipertensão arterial sistêmica; doenças vasculares periféricas;
diagnóstico diferencial de dor torácica; alterações eletrocardiográficas; doença valvar e da
aorta. Doenças Pulmonares: avaliação e tratamento do paciente com doença respiratória;
doença intersticial e infiltrativa; doenças pulmonares obstrutivas; doenças da pleura e
mediastino; neoplasia pulmonar; síndrome da apneia do sono e doenças pulmonares ambiental
e ocupacional. Doenças Renais: avaliação e tratamento do paciente com doença renal;
distúrbios eletrolíticos e de fluidos; doenças glomerulares; vascular renal; insuficiência renal
aguda e crônica; desordens não glomerulares. Doenças Gastrointestinais: avaliação e
tratamento das principais manifestações clínicas das doenças gastrointestinais; doenças do
esôfago; do estômago e duodeno; doença inflamatória intestinal; neoplasias do trato
gastrointestinal e doenças do pâncreas. Doenças do Fígado e Sistema Bilear: avaliação
laboratorial do fígado; icterícia; hepatite aguda e crônica; insuficiência hepática; cirrose e suas
complicações; doenças da vesícula biliar e trato biliar; neoplasias do fígado; doenças
infiltrativas e vasculares. Doenças Hematológicas: desordens da hemostasia (sangramento e
trombose); avaliação e tratamento das anemias; avaliação da leucocitose e leucopenia.
Doenças do Metabolismo: obesidade; anorexia nervosa e bulimia; desordens do metabolismo
dos lípides. Doenças Endocrinológicas: doenças da tireoide; diabetes mellito; hipoglicemia e
insuficiência adrenal. Doenças Músculo-esqueléticas e do Tecido Conectivo: avaliação e
tratamento do paciente com doença reumática; artrite reumatoide; Lúpus eritematoso
sistêmico; espondiloartropatias; síndrome do anticorpo-fosfolípide; esclerose sistêmica;
osteoratrites; gota e desordens do tecido mole não articular. Doenças Ósseas e do
Metabolismo Ósseo: osteoporose; doenças da paratireoide e distúrbios do cálcio. Doenças
Infecciosas. Doenças Neurológicas/Psiquiátricas: avaliação do paciente neurológico; desordens
da consciência; demência e distúrbios de memória; doenças cerebrovasculares; cefaleias;
avaliação das síncopes; miastenia gravis; doença de Parkinson; diagnóstico diferencial da
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síndrome convulsiva; distúrbios ansiosos e depressão. Urgências e Emergências: reanimação
cardiopulmonar; avaliação e tratamento inicial do paciente em choque; imobilizações e
cuidados no local do acidente; atendimento inicial ao paciente traumatizado; diagnóstico e
tratamento inicial das emergências diabéticas; anafilaxia e reações alérgicas agudas; controle
agudo da dor; diagnóstico e tratamento inicial das síndromes coronárias agudas; diagnóstico e
tratamento inicial da embolia de pulmão; insuficiência respiratória aguda; hemorragias
digestivas; anestesia para realização de suturas e drenagem de abcessos. Principais
Problemas Médicos relacionados aos Idosos. Rastreamento de Doenças Cardiovasculares e
do Câncer. Prevenção do Câncer. Exame Periódico de Saúde. Promoção da Saúde: controle
da obesidade, tabagismo e vacinação. Preenchimento de receitas médicas.
Médico DE FAMÍLIA
Doenças sexualmente transmissíveis; Doenças crônico-degenerativas; Doenças infectocontagiosas e parasitárias; Doenças metabólicas; Cirurgia geral; Educação em saúde;
Princípios de medicina social e preventiva; Antibioticoterapia; Atendimento de emergência;
Choque; Hipertensão arterial sistêmica; afecções cardíacas; Preenchimento de declaração de
óbito. A consulta médica; O uso e a interpretação de dados laboratoriais; Princípios de
farmacoterapia; Reações adversas a drogas; Terapia medicamentosa; Diagnósticos e
Tratamentos de: Micoses superficiais, Intoxicações comuns, Erisipela. Rinite, sinusite, otite e
amigdalite, Infecções respiratórias, Doenças bronco – pulmonares obstrutivas, Hipertensão
arterial sistêmica, Insuficiência coronariana, Insuficiência cardíaca congestiva, Diabetes
Mellitus, Infecção urinária, Poliartrites, Diarreias, Anemias, Esofagite, Gastrite e Doença
Ulcerosa Péptica, Hepatites, Parasitoses intestinais, Lombociatalgias, Ansiedade, Depressão,
Doenças sexualmente transmissíveis (DST), Leptospirose e Dengue; Emergência psiquiátrica.
Médico GINECOLOGISTA 20 hs
Anamnese ginecológica: noções básicas da anatomia dos órgãos genitais e da mama.
Distúrbios da menstruação: hemorragia uterina disfuncional, amenorreia, metrorragias. Doença
inflamatória pélvica. Doenças sexualmente transmissíveis. Endometriose. Exame clínico em
ginecologia. Exames complementares em ginecologia: colpocitologia oncótica e hormonal,
colposcopia, radiologia ginecológica, ultrassonografia, anatomia patológica, mamografia e
dosagens hormonais. Fatores de risco em oncologia ginecológica. Fisiologia menstrual.
Incontinência urinária de esforço. Infertilidade conjugal. Más formações genitais mais
frequentes. Patologia tumoral benigna das mamas. Patologia tumoral maligna das mamas.
Patologia urogenitais e enterogenitais mais frequentes. Patologias tumorais benignas do trato
genital. Planejamento familiar: métodos cirúrgicos, hormonais, de barreira, naturais e DIU.
Princípios de ginecologia preventiva. Problemas éticos em ginecologia. Prolapso genital.
Puberdade normal e patológica. Síndrome do climatério. Vulvovaginites específicas e
inespecíficas.
Médico INFECTOLOGISTA
Métodos de vigilância epidemiológica – Indicadores epidemiológicos. Controle de surtos.
Legislação Brasileira em Controle de Infecção Hospitalar Prevenção da Transmissão da
Infecção no Ambiente Hospitalar Higienização hospitalar. Lavanderia. Classificação de artigos
hospitalares – Desinfecção por métodos físico e químicos. Anti-sepsia. Esterilização por
métodos químicos e físicos. Conceitos básicos de microbiologia no controle das infecções
hospitalares. Coleta e transporte de amostras em Microbiologia. Farmácia e controle de
infecção hospitalar. Biossegurança. Isolamento/precauções. Racionalização de diagnósticos e
cadeia epidemiológica das infecções hospitalares. Infecções Hospitalares em Enfermaria de
Pediatria Questões e soluções práticas do controle de infecção/Legislação – Funções e
operacionalização da CCIH- Cuidados hospitalares em infecções pediátricas. HIV-AIDS em
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criança e adolescente. Manejo da tuberculose em pediatria atualizado. Racionalização de
antimicrobianos. Infecções do trato urinário. Cateterismo vesical intermitente. Infecções
respiratórias. Infecções da corrente sanguínea. Infecções gastrointestinais em pediatria.
Infecções fúngicas. Rota-virose. Zoonoses em pediatria. Doenças globais. Aleitamento materno
e doenças infecciosas. Diagnóstico diferencial das adenomegalias. Infecções hospitalares em
neonatologia. Infecção em Cirurgia Pediátrica Infecções Hospitalares Adquiridas em
Consultório/Ambulatório Sepsia em pediatria. Infecções no SNC. Quimioprofilaxia na meningite.
Interfaces entre a Humanização da Assistência e o Controle de Infecções.
Médico PEDIATRA 20 hs
Consulta pediátrica. Avaliação do recém-nascido normal. Avaliação do crescimento e
desenvolvimento infantil e seus distúrbios. Nutrição e distúrbios nutritivos. Vacinação.
Calendário vacinal da Secretaria de Estado da Saúde do Estado de São Paulo. Parasitoses.
Diarreias agudas e crônicas. Desidratação e terapia hidroeletrolítica. Anemias. Afecções
agudas do aparelho respiratório. Afecções agudas do aparelho genito-urinário. Infecções do
sistema nervoso central. Doenças exantemáticas. Afecções agudas dos olhos, ouvidos, boca,
nariz e garganta. Afecções do aparelho digestivo. Deformidades ortopédicas congênitas.
Abdome agudo - inflamatório, hemorrágico, obstrutivo e perfurativo. Complicações agudas do
diabetes mellitus. Distúrbios hemorrágicos. Doenças infecto contagiosas. DST/AIDS. Doença
ulcerosa péptica, gastrite e Helicobacter Pylori. Convulsões. Choque anafilático. Choque.
Intoxicações exógenas. Septicemia. Meningite. Febre reumática. Doença do refluxo
gastroesofageano. Reanimação cardiorrespiratório. Emergência hipertensivas. Hipertensão
intracraniana. Diagnóstico precoce do câncer e síndromes para neoplásicas. Afecções da pele.
Noções básicas de hematologia e oncologia pediátrica. Noções básicas cardiologia pediátrica.
Acompanhamento integral do desenvolvimento neuropsicomotor.
Médico PSIQUIATRA 20 hs
Alcoolismo: conceito e quadros clínicos. Demências: conceito, classificação, quadros clínicos;
Esquizofrenias: conceito, classificação e tratamentos. Aspectos psiquiátricos das epilepsias,
manifestações principais, tratamentos. Psicose maníaco-depressiva: conceito, classificação e
tratamento. Neuroses: histórico, conceito, classificação e tratamento. Toxicomanias: conceito,
conduta terapêutica. Personalidade: conceitos, desenvolvimento. Terapêutica psiquiátrica:
psicofarmacoterapia – classificação e indicações principais. Convulsoterapia: principais tipos e
indicações na atualidade. Psicoterapias: conceito, histórico, tipos e formas, indicações
principais. Oligofrenias: conceito, classificação e conduta. Personalidade psicopática: conceito,
abordagem terapêutica. Psiquiatria Social e Saúde Mental. História da Psiquiatria. Principais
evoluções modernas na consideração da doença mental. Psiquiatria Forense. Psiquiatria
Comunitária. Psiquiatria do Setor: Preventivismo, Antipsiquiatria e Democrática.
MÉDICO VETERINÁRIO 20 horas
Epidemiologia: geral e aplicada: princípios, definições e classificações. Cadeia epidemiológica
de transmissão das doenças. Métodos epidemiológicos aplicados à saúde pública: definições e
conceitos; levantamentos de dados; estatística de morbidade; proporções, coeficientes e
índices utilizados em estudos de saúde; coeficientes ou taxas de mortalidade, morbidade e
letalidade. Imunologia: conceitos gerais sobre antígenos e anticorpos; células do sistema
imunológico; mecanismos da resposta humoral; técnicas imunológicas. Biologia Molecular:
conceitos básicos. Zoonoses: conceituação e classificação. Etiologia, patogenia,
sintomatologia, epidemiologia, diagnóstico, prevenção e controle das seguintes zoonoses:
raiva; dengue; febres hemorrágicas; febre amarela; encefalites; leptospirose; bruceloses;
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tuberculoses; salmoneloses; estreptococoses e estafilococoses; doença de Lyme;
pasteureloses; yersinioses; clostridioses; criptococose; histoplasmose; dermatofitoses;
leishmanioses; toxoplasmose; doença de Chagas; criptosporidiose; dirofilariose; toxocaríase;
teníase/cisticercose; equinococose; ancilostomíases. Biologia, vigilância e controle de
populações dos animais domésticos. Biologia, vigilância e controle de populações de animais
sinantrópicos que podem causar agravos à saúde: quirópteros; roedores; insetos rasteiros;
artrópodes peçonhentos; mosquitos; carrapatos; pombos. Técnicas cirúrgicas: cirurgias de
esterilização em cães e gatos. Métodos e técnicas de eutanásia em animais domésticos.
Noções gerais de esterilização, desinfecção e biossegurança.
NUTRICIONISTA
Nutrição normal: Conceito de Alimentação e Nutrição. Critérios para Planejamento e Avaliação
de Dietas Normais: Qualitativos, Quantitativos e Grupos de Alimentos; Leis de Alimentação;
Cálculo das necessidades Calóricas Basais e Adicionais para Adulto Normal; Nutrientes e
Alimentos Funcionais; Dietoterapia: Princípios Básicos; Técnica Dietética: Características
Físico-Químicas dos Alimentos; Condições Sanitárias, Higiênicas e Métodos de Conservação;
Critérios para Seleção e Aquisição de Alimentos. Pré-preparo e Preparo de Alimentos; Nutrição
em Saúde Pública: Programas Educativos – Fatores Determinantes do Estado Nutricional de
uma População e Carência Nutricional; Código de Ética Profissional. Legislação Federal e
Estadual relacionada à área. Portarias da ANVISA.
PSICÓLOGO
Psicologia Geral: Psicoterapia individual. Psicoterapia de grupo. Ludoterapia. Psicologia
experimental. Metodologia. Ética. Noções de estatística, antropologia, sociologia e filosofia.
Psicologia do Desenvolvimento. Escala de Gesell. Teorias da Personalidade e Teoria
Psicoterápica: Abordagem centrada no cliente. Abordagem corporal. Abordagem psicanalítica.
Abordagem cognitivo-comportamental. Abordagem existencialista. Abordagem analítica.
Abordagem
gestáltica.
Abordagem
psicodramática.
Abordagem
psicossomática.
Psicodiagnóstico: Entrevistas. Bateria psicométrica: testes projetivos, psicomotores e nível
intelectual. Observação lúdica. Conduta e encaminhamento. Equipe multiprofissional.
Pesquisa. Assistência domiciliar. Atendimento familiar. Psicopatologia: Noções de
psicopatologia geral. Noções de nosologia psiquiátrica: transtornos psiquiátricos e suas
manifestações sintomáticas. Modalidades de tratamentos biológicos e psicológicos atuais:
indicações, limitações, antagonismos, sinergismos. A psicologia na equipe psiquiátrica
multiprofissional; definições de papéis, atribuições e responsabilidades. A psicologia nas
diversas modalidades de atendimento: oficina abrigada, centros de convivência, programas
comunitários: métodos, objetivos, indicações e limitações.
TÉCNICO DE ENFERMAGEM
Curativos: material utilizado, tipo de ferimentos, procedimentos, limpeza e assepsia, antisepsia, desinfecção e esterilização, conceitos, importância, produtos utilizados, procedimentos
e noções de primeiros socorros; DSTs, Assistência à criança: recém-nascido normal, prematuro
e de alto risco, puericultura. Assistência à mulher: da reprodução humana ao trabalho de parto
e puerpério. Assistência a portadores de problemas clínicos e cirúrgicos. Assistência ao idoso:
cuidados durante a internação, admissão e alta. Assistência em psiquiatria. Assistência nas
doenças crônico-degenerativas. A saúde do trabalhador (noções sobre doenças ocupacionais).
Assistência nas urgências e emergências: primeiros socorros, hemorragias, choques,
traumatismos. Desinfecção e esterilização: conceitos, procedimentos, material e soluções
utilizados, cuidados, tipos de esterilização, indicações. Imunização (rede de frio, tipos de
vacinas, conservação e armazenamento, validade, dose e via de administração). Principais
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legislações para o exercício da enfermagem, disponível em:
sp.gov.br/sites/default/files/07%20Principais_Legislacoes_arquivoFInal.pdf

http://inter.coren-

TÉCNICO DE SAÚDE BUCAL
Odontologia Social – Atendente de consultório dentário: histórico, legislação e papel do ACD;
Odontologia Preventiva – higiene dental, placa bacteriana, cárie e doença periodontal
(etiologia, prevenção e controle); flúor (composição e aplicação); cariostáticos e selantes
oclusais: Processo Saúde/Doença – levantamento epidemiológicos: noções de vigilância à
Saúde, Educação em Saúde: Materiais, Equipamentos e Instrumentais – manutenção e
conservação; Materiais dentários – forradores e restauradores; Esterilização e Desinfecção;
Noções de : Radiologia, Odontopediatria, Prótese, Cirurgia, Endodontia, Dentística, Ergomomia
e anatomia bucal e dental (notação dentária).
TERAPEUTA OCUPACIONAL
A importância do Terapeuta Ocupacional na equipe interdisciplinar Processo de Terapia
Ocupacional: avaliação, recursos terapêuticos, modelo de atuação, materiais e instrumentais.
Análise da atividade: abordagem individual, abordagem grupal. Áreas de Atuação: saúde
mental, habilitação/reabilitação. A importância do Terapeuta Ocupacional na equipe
interdisciplinar. Ocupação Terapêutica: princípios e fundamentos. Evolução histórica da
ocupação como forma de tratamento. Terapia Ocupacional na paralisia cerebral - definição,
transtornos, avaliação e tratamento. Princípios básicos do tratamento terapêutico ocupacional
nas áreas de neurologia, traumato-ortopedia e reumatologia. Terapia ocupacional na área
neuro-músculo-esquelética. Habilidades motoras gerais. Terapia Ocupacional aplicada a
deficiência mental. Modelos de Terapia Ocupacional - Positivistas, Humanista, MaterialistaHistórico. Terapia Ocupacional aplicada à saúde mental - Princípios básicos, fundamentos
teóricos para a prática, dinâmica do mecanismo de tratamento terapêutico-ocupacional.
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ANEXO III - FORMULÁRIO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº11/2015
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA

Obs.: Ler atentamente o Capítulo Referente aos Recursos antes do preenchimento.

NOME DO CANDIDATO: ______________________________________________
No DE INSCRIÇÃO:_____________
CARGO: _____________

TIPO DERECURSO: (marcar um X)

(
(
(
(

) CONTRA O EDITAL
) CONTRA GABARITO
) CONTRA PONTUAÇÃO PROVA OBJETIVA
) CONTRA A CLASSIFICAÇÃO

( ) OUTROS
No DA QUESTÃO (caso o recurso refira-se à questão/gabarito divulgado) ______
FUNDAMENTAÇÃO:

Assinatura do Candidato: ________________________

Data: ___/___/2015
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ANEXO IV - REQUERIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE CONDIÇÃO ESPECIAL PARA
REALIZAÇÃO DA PROVA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 11/2015

Obs.: ANEXAR LAUDO MÉDICO

NOME DO CANDIDATO: ______________________________________________
No DE INSCRIÇÃO:_____________
NÚMERO DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE:_______________________
CARGO: _____________

Descrever a condição especial que necessita para realizar a prova
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
__________
Data: ___/___/2015

Assinatura do Candidato: ________________________

Responsável pelo recebimento: _______________
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