
PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

EDITAL DE RETIFICAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2015

A  Prefeitura  Municipal  de  Jaboticabal,  Estado  de  São  Paulo, por  meio  de  sua  Comissão
Examinadora de Concurso Público, vem, RETIFICAR o Edital do Concurso Público nº. 001/2015,
do dia 11 de dezembro de 2015 da seguinte Forma.

RETIFICAÇÃO:

QUADRO I – CARGOS/FUNÇÕES E DAS VAGAS

CARGOS PARA O NÍVEL DE ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO

Cód. Cargos Vagas Salário

R$

Carga
horária
Semanal

Requisitos Básicos

Valor de
Inscrição

R$

10 Mecânico 01 1.645,26 40 horas Ensino Fundamental
Incompleto

40,00

ANEXO I

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

 

TÉCNICO  MUNICIPAL  DE  NÍVEL  SUPERIOR  A  –  FISCALIZAÇÃO  DE
OBRAS E POSTURAS:

PORTUGUÊS: Ortografia,  Acentuação  gráfica,  Pontuação,  Classes  de  palavras:
artigo,  nome,  pronome,  verbo,  palavras  relacionadas  (preposição  e  conjunção),  Flexão nominal,
Concordância  nominal,  Flexão  verbal:  número  pessoal  e  modo  temporal,  Concordância  verbal,
Formação de palavra: composição e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos
da  oração;  b-  coordenação  e  subordinação,  Regência  nominal  e  verbal,  Colocação  pronominal,
Sinonímia,  antonímia,  polissemia,  denotação  e  conotação,  Recursos  lingüísticos  (linguagem
figurada), Redação, Interpretação de textos.

MATEMÁTICA: Propriedades,  Simplificação  de  radicais,  Operações  radicais,
Racionalização  simples,  Equações  incompletas,  Resolução de  uma equação,  Sistema simples  de
equações, Equações de 1o e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e função, Função
de 1o Grau, Funções, Função constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, Razão e
proporção, Grandezas proporcionais, Regra de três simples, Regra de três composta, Porcentagem,
Juros  (Simples  e  Composto),  Conjunto  de  números  inteiros:  operações,  Conjunto  de  números
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racionais:  operações,  Expressões  algébricas:  operações,  Radicais:  operações,  simplificação,
racionalização, propriedades.

 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Elementos de Direito Urbanístico; Código de
Postura  do  Município  de  Jaboticabal  –  Lei  Complementar  nº  06  de  11 dezembro  de 1992,  Lei
Complementar nº 11 de 29 setembro de 1993, Lei Complementar nº 38 de 10 setembro de 1999, Lei
Complementar nº 45 de 14 novembro de 2001, Lei Complementar nº 46 de 14 dezembro de 2001,
Lei Complementar nº 59 de 24 abril de 2003, Lei Complementar nº 60 de 09 de maio de 2003, Lei
Complementar  nº  61 de 10 julho de  2003,  Lei  Complementar  nº  68 de 09 junho de 2004,  Lei
Complementar nº 110 de 30 dezembro de 2009, Lei Complementar nº 130 de 31 maio de 2012, Lei
Complementar nº 135 de 17 dezembro de 2012, Lei Complementar nº 136 de 04 abril de 2013, Lei
Complementar nº 139 de 11 setembro de 2013, Decreto nº 5.428 de 05 de abril de 2010, Código de
Obras do Município de Jaboticabal – Lei Complementar nº 16 de 29 de novembro de 1993, Lei
Ordinária nº 4.736/2015.

As demais disposições do Edital permanecem inalteradas.

Prefeitura Municipal de Jaboticabal, em 18 de dezembro de 2015.
.

RAUL JOSÉ SILVA GIRIO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

EDITAL
CONCURSO PÚBLICO Nº. 001/2015

A  Prefeitura  Municipal  de  Jaboticabal,  Estado  de  São  Paulo,  por  meio  de  sua  Comissão 
Examinadora de Concurso Público, torna público na forma prevista no artigo 37 da Constituição 
Federal  a  abertura  de  inscrições  ao  Concurso  Público  de  Provas  e  Provas  e  Títulos, que  será 
realizado  pelo  INSTITUTO  INDEC  (Instituto  Nacional  de  Desenvolvimento  Educacional  e 
Capacitação) para provimento de vagas e formação de cadastro reserva dos cargos públicos, abaixo 
especificados, providos pelo Regime Estatutário, nos termos da Lei Municipal nº 3.736/2008. O 
Concurso  Público  será  regido  pelas  instruções  especiais  constantes  do  presente  instrumento 
elaborado  em  conformidade  com  os  ditames  das  Legislações  Federal,  Estadual  e  Municipal, 
vigentes e pertinentes.

QUADRO I – CARGOS/FUNÇÕES E DAS VAGAS

CARGOS PARA O NÍVEL DE ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO

Cód. Cargos Vagas Salário
R$

Carga 
horária
Semanal

Requisitos Básicos
Valor de 
Inscrição

R$

01 Ajudante de Obras 
e Serviços Públicos 01 1.285,98 40 horas Ensino Fundamental 

Incompleto
40,00

02
Artífice de Obras e 
Serviços Públicos - 
Carpinteiro 

01 1.454,08 40 horas Ensino Fundamental 
Incompleto 40,00

03
Artífice de Obras e 
Serviços Públicos - 
Encanador 

01 1.454,08 40 horas Ensino Fundamental 
Incompleto 40,00

04
Artífice de Obras e 
Serviços Públicos - 
Eletricista

01 1.454,08 40 horas Ensino Fundamental 
Incompleto 40,00

05
Artífice de Obras e 
Serviços Públicos - 
Jardineiro

01 1.454,08 40 horas Ensino Fundamental 
Incompleto 40,00

06
Artífice de Obras e 
Serviços Públicos - 
Hortelão

01 1.454,08 40 horas Ensino Fundamental 
Incompleto 40,00

07
Artífice de Obras e 
Serviços Públicos - 
Pedreiro

01 1.454,08 40 horas Ensino Fundamental 
Incompleto 40,00
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08
Artífice de Obras e 
Serviços Públicos - 
Pintor

01 1.454,08 40 horas Ensino Fundamental 
Incompleto 40,00

09
Artífice de Obras e 
Serviços Públicos - 
Serralheiro

01 1.454,08 40 horas Ensino Fundamental 
Incompleto 40,00

10 Mecânico 01 1.454,08 40 horas Ensino Fundamental 
Incompleto 40,00

11 Motorista de 
Veículos Leves 01 1.645,26 40 horas

Ensino Fundamental 
Incompleto e possuir 

CNH na Categoria “D” 40,00

12 Motorista de 
Veículos Pesados

01 1.861,16 40 horas
Ensino Fundamental 
Incompleto e possuir 

CNH na Categoria “D” 40,00

13 Vigia 20 1.454,08 40 horas Ensino Fundamental 
Incompleto 40,00

CARGOS PARA O NÍVEL DE ENSINO MÉDIO COMPLETO

Cód. Cargos Vagas Salário
R$

Carga 
horária
Semanal

Requisitos Básicos
Valor de 
Inscrição

R$

14 Atendente 
Administrativo 

01 1.285,98 40 horas Ensino Médio Completo 50,00

15 Agente 
Administrativo I 05 1.579,75 30 horas Ensino Médio Completo 50,00

16 Agente 
Administrativo 01 2.106,33 40 horas Ensino Médio Completo 50,00

17 Secretário de 
Escola 01 1.861,16 40 horas Ensino Médio Completo 50,00

18

Técnico 
Municipal de 
Nível Médio – 
Análises 
Clínicas

Cadastro 
de 

Reserva
2.383,87 40 horas

Técnico de Nível Médio 
em Análises Clínicas e 
registro no Conselho de 

Classe

50,00

19

Técnico 
Municipal de 
Nível Médio – 
Enfermagem 

Cadastro 
de 

Reserva
2.383,87 40 horas

Técnico de Nível Médio 
em Enfermagem e 

registro no Conselho de 
Classe

50,00

20

Técnico 
Municipal de 
Nível Médio – 
Radiologia 

Cadastro 
de 

Reserva
2.383,87 40 horas

Técnico de Nível Médio 
em Radiologia e registro 
no Conselho de Classe

50,00
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21

Técnico 
Municipal de 
Nível Médio - 
Topografia 01

2.383,87
40 horas

Técnico de Nível Médio 
em Topografia e registro 
no Conselho de Classe 50,00

22

Técnico 
Municipal de 
Nível Médio – 
Suporte de 
Informática na 
área de 
Manutenção

01 2.383,87 40 horas
Técnico de Nível Médio 

em Informática 50,00

CARGOS PARA O NÍVEL DE ENSINO SUPERIOR COMPLETO

Cód. Cargos Vagas Salário
R$

Carga 
horária
Semanal

Requisitos Básicos
Valor de 
Inscrição

R$

23 Educador 
Infantil

62 1.885,86 40 horas

Curso Normal em Nível 
Superior ou Licenciatura 
Plena em Pedagogia, com 

habilitação para a 
docência na educação 

infantil 

70,00

24
Técnico 
Municipal de 
Nível Superior 
A – Auditor de 
Controle Interno

01
3.131,75

40 horas

Ensino Superior 
Completo em Direito, 
Economia, Ciências 

Contábeis ou 
Administração, e registro 
no respectivo Conselho de 

Classe

70,00

25

Técnico 
Municipal de 
Nível Superior 
A – 
Biblioteconomia 

01 3.131,75 40 horas

Ensino Superior 
Completo em 

Biblioteconomia e 
registro no Conselho de 

Classe 

70,00

26

Técnico 
Municipal de 
Nível Superior 
A – 
Contabilidade 

01 3.131,75 40 horas

Ensino Superior em 
Ciências Contábeis e 

registro no Conselho de 
Classe

70,00

27

Técnico 
Municipal de 
Nível Superior 
A – 
Enfermagem

01 3.131,75 40 horas

Ensino Superior 
Completo em 

Enfermagem e registro no 
Conselho de Classe

70,00

28

Técnico 
Municipal de 
Nível Superior 
A – Engenharia 
Civil

01 3.131,75 40 horas

Ensino Superior 
Completo em Engenharia 

Civil e registro no 
Conselho de Classe

70,00

29

Técnico 
Municipal de 
Nível Superior 
A – Farmácia

01 3.131,75 40 horas

Ensino Superior 
Completo em Farmácia e 
registro no Conselho de 

Classe
70,00
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30

Técnico 
Municipal de 
Nível Superior 
A – Fiscal 
Ambiental 

01

3.131,75

40 horas

Ensino Superior 
Completo em Meio 

Ambiente, Geologia, 
Geografia, Química, 
Biologia, Engenharia 

Agronômica, Engenharia 
Ambiental, Engenharia 

Florestal, Direito, 
Urbanismo ou Tecnologia 
em Gestão Ambiental, e 
registro no respectivo 
Conselho de Classe

70,00

31

Técnico 
Municipal de 
Nível Superior 
A – Fiscalização 
de Obras e 
Posturas 

Cadastro 
de 

Reserva 3.131,75 40 horas

Ensino Superior 
Completo em 

Contabilidade, Economia, 
Engenharia Civil, 

Arquitetura, 
Administração, Direito ou 
Gestão Pública e registro 

no respectivo Conselho de 
Classe

70,00

32

Técnico 
Municipal de 
Nível Superior 
A – 
Procuradoria 
Jurídica 

01 3.131,75 20 horas

Ensino Superior 
Completo em Direito e 
registro no Conselho de 

Classe

70,00

33

Técnico 
Municipal de 
Nível Superior 
A – Serviço 
Social 

01 3.131,75 30 horas

Ensino Superior 
Completo em Serviço 
Social e registro no 
Conselho de Classe

70,00

I - INSTRUÇÕES ESPECIAIS

    DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
1.1 Os cargos/funções,  número de vagas,  salários  e  os  pré-requisitos  são os  estabelecidos  no 

Quadro I do presente Edital e todas as informações do processo de execução deste concurso 
público estará disponível no site www.institutoindec.com.br   e www.jaboticabal.sp.gov.br  ;

1.1.1 O número de vagas ofertadas no Concurso Público poderá ser ampliado durante o prazo de 
validade do mesmo, desde que haja dotação orçamentária disponível e a abertura de vagas;

1.2 O presente  concurso  público  terá  validade  por  02  (dois)  anos,  a  contar  da  data  de  sua 
homologação,  podendo  ser  prorrogado  uma  vez,  por  igual  período,  a  critério  da 
Administração;

1.3 O período de validade estabelecido para este Concurso Público não gera obrigatoriedade para 
a  Prefeitura  Municipal  de  Jaboticabal  de  contratar,  neste  período,  todos  os  candidatos 
classificados; 

1.3.1 O  aproveitamento  dos  classificados  reger-se-á,  exclusivamente,  para  atendimento  das 
necessidades  e  de  acordo  com  os  procedimentos  vigentes  na  Prefeitura  Municipal  de 
Jaboticabal;
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1.3.2 O cadastro  reserva  será  formado  para  suprir  as  vagas  que  surgirem dentro  do  prazo  de 
validade deste concurso; 

1.4 Todas as etapas constantes neste Edital serão realizadas observando-se o horário oficial de 
Brasília/DF.

1.5  As provas serão realizadas na cidade de Jaboticabal/SP.

II - DAS INSCRIÇÕES

As inscrições serão recebidas a partir da 00h00min hora do dia 14 de dezembro  às 23h59min 
do  dia  10  de  janeiro  de  2016,  exclusivamente  no  endereço  eletrônico 
www.institutoindec.com.br. 

2.1 INFORMAÇÕES GERAIS
2.1.1 As informações para realizar as inscrições nos respectivos cargos/funções que constam neste 

Edital estão apresentadas no Quadro I.
2.1.2 Efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos para alteração de cargo, sob hipótese alguma. 

Portanto,  antes  de  efetuar  o  pagamento  da  taxa  de  inscrição,  o  candidato  deve  verificar 
atentamente o código do cargo.

2.1.3  As  informações  prestadas  pelo  candidato  no  formulário  de  inscrição  serão  de  total 
responsabilidade  do  mesmo,  cabendo,  à  Prefeitura  Municipal  de  Jaboticabal o  direito  de 
excluir do Concurso Público aquele que não preenchê-las de forma completa e/ou forneça 
dados incorretos, ainda que o fato seja constatado posteriormente;

2.2 INSCRIÇÕES PELA INTERNET
2.2.2 O candidato interessado deverá acessar o site  www.institutoindec.com.br a  partir da 00h do 

dia 14 de dezembro até às 23h59min do dia 10 de janeiro de 2016;
2.2.3 Após as 24h do dia 10 de janeiro de 2016,  o formulário de inscrição não estará mais 

disponibilizado;
2.2.4 Localizar, no site, o “link” correlato a este concurso;
2.2.5 Ler o Edital, preencher o formulário de inscrição e imprimir o boleto bancário. 

2.3 DO PAGAMENTO DAS INSCRIÇÕES
2.3.1   O candidato deverá efetuar o pagamento do valor da inscrição estabelecido no Quadro I até 

o dia 11/01/2016, conforme vencimento constante no Boleto Bancário; 
2.3.2   Para  pagamento  do valor  da inscrição,  somente  poderá  ser  utilizado  o boleto  bancário 

gerado até a data limite do encerramento das inscrições. Atenção para o horário da rede 
de atendimento bancário;

2.3.3   O pagamento do valor correspondente à inscrição poderá ser efetuado em toda rede de 
atendimento bancário;

2.3.4   Não serão aceitas inscrições por depósito em caixa eletrônico, casas lotéricas, fax ou de 
forma condicional.

2.3.5   Não haverá devolução da importância paga, ainda que constatada maior, nem isenção de 
pagamento do valor de inscrição, seja qual for o motivo alegado.

2.3.6   O agendamento do pagamento só será aceito se comprovada a sua quitação até a data de 
vencimento do boleto;

2.3.7   A efetivação da inscrição ocorrerá após a confirmação pelo Banco do pagamento do boleto; 
O boleto  pago será o seu comprovante  de inscrição.  O candidato  poderá  acompanhar  a 
situação da sua inscrição por meio do site do Instituto INDEC (www.institutoindec.com.br) 
na página do concurso público, a partir  de 72 (setenta e duas) horas após a quitação do 
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boleto bancário. Caso verifique a falta de informação, o candidato deverá entrar em contato 
com o Instituto INDEC, Fone: (16) 3235-7701, de segunda a sexta-feira, das 9h00 às 17h00; 

2.3.8   O Instituto INDEC e a  Prefeitura Municipal  de Jaboticabal não se responsabilizam por 
solicitações  de  inscrições  não  recebidas  por  motivo  de  ordem  técnica,  falhas  dos 
computadores,  de  comunicação  ou  bancárias,  bem  como  qualquer  outro  fator  que 
impossibilite a transferência de dados.

2.3.9   Uma vez verificadas falsidades de declarações ou irregularidades, será anulada, a qualquer 
tempo, a inscrição ou a prova do candidato, com encaminhamento da questão às autoridades 
competentes.

2.3.10   A inscrição do candidato importará no conhecimento das presentes instruções e na aceitação 
das condições do Concurso Público, tais como se acham estabelecidas neste Edital e nas 
normas legais pertinentes.

2.4 DAS RESTRIÇÕES
Não serão aceitas inscrições via postal, fac-símile, correio eletrônico, transferência eletrônica, 
DOC, DOC eletrônico, ordem de pagamento, depósito bancário em conta corrente, cheque ou 
por qualquer outra via que não a especificada neste Edital ou fora do período estabelecido.

III - DA RESERVA DE VAGAS A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

3.1 Fica  reservado  um percentual  de  05% (cinco  por  cento),  para  cada  cargo,  para  pessoas 
portadoras de deficiência física e sensorial, no provimento de cargos públicos, nos órgãos e 
entidades de Administração Pública Municipal, obedecendo ao princípio do concurso público 
de provas ou de provas e títulos.

3.2 Consideram se pessoas portadoras de deficiência aquelas que se enquadram nas categorias 
discriminadas no art. 4º do Decreto Federal Nº 3.298/99.

3.3 As  pessoas  portadoras  de  deficiência,  resguardadas  as  condições  especiais  previstas  no 
Decreto Federal Nº 3.298/99, particularmente em seu art. 40, participarão do Concurso em 
igualdade de condições com os demais candidatos no que se refere ao conteúdo das provas, à 
avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de aplicação das provas, e a 
nota mínima exigida para todos os demais candidatos. Os benefícios previstos no referido 
artigo, §§ 1º e 2º, deverão ser requeridos por escrito, durante o período das inscrições, através 
de ficha de inscrição especial.

3.4 O candidato deverá declarar, quando da inscrição, ser portador de deficiência, especificando-
a na Ficha - Formulário eletrônico de Inscrição:

a) O candidato deverá enviar até o primeiro dia útil após o término das inscrições, Cópia 
autenticada  do Laudo  Médico  assinado  por  Médico  devidamente  inscrito  no  Conselho 
Regional de Medicina para o Instituto INDEC situado A Rua Bernardino de Campos n°. 1108 
– Centro, Ribeirão Preto-SP. CEP. 14.015-130, atestando o número de registro do Médico na 
referida entidade de classe atestando a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa 
referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, bem 
como a provável causa da deficiência, inclusive para assegurar a previsão de adaptação da 
sua prova, informando também o seu nome, o número do documento de identidade (RG).
b) Solicitação  da  prova  especial,  sala  de  fácil  acesso  ou  outras  condições  deverão  estar 
claramente descritas no pedido do candidato. Os candidatos que não o fizerem até o término 
das inscrições terão sua inscrição indeferida como Portadores de Necessidades Especiais.
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3.5 Os deficientes visuais que necessitarem de prova ampliada,  auxílio de fiscal para leitura da 
prova, auxílio de fiscal para transcrição da prova no gabarito ou no sistema Braile deverão 
requerê-la até o último dia de inscrição, por meio de SEDEX, para o Instituto INDEC situado 
à Rua Bernardino de Campos n°. 1108 – Centro, Ribeirão Preto-SP. CEP. 14.015-130. Os 
candidatos que não o fizerem até o término das inscrições, seja qual for o motivo alegado, 
não terão a prova especial preparada. Os referidos candidatos deverão levar para esse fim, no 
dia da aplicação da prova, reglete e punção ou máquina específica, podendo ainda, utilizar-se 
de soroban.

3.6 O candidato  deficiente  que não realizar  a  inscrição  conforme instruções  constantes  neste 
Edital não poderá impetrar recurso em favor de sua situação, bem como não terá sua prova 
especial preparada, seja qual for o motivo alegado.

3.7 Após o prazo de inscrição fica proibida qualquer inclusão de candidato na lista específica de 
deficientes.

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

3.9 Ao ser convocado para investidura no cargo público, o candidato deverá se submeter a 
exame médico oficial ou credenciado pela Prefeitura, que terá decisão terminativa sobre 
a qualificação do candidato como deficiente ou não e o grau de deficiência capacitante 
para  o  exercício  do  cargo.  Será  eliminado  da  lista  de  deficientes  o  candidato  cuja 
deficiência assinalada na Ficha de Inscrição não se constate, devendo o mesmo constar 
apenas na lista de classificação geral.

3.10 Após  a  investidura  do  candidato,  a  deficiência  não poderá  ser  arguida  para  justificar  a 
concessão de aposentadoria.

IV - DA RESERVA DE VAGAS A AFRODESCENDENTES:

4.1 Das vagas oferecidas neste Edital e das que vierem a ser criadas durante o prazo de validade 
deste Concurso Público, 20% (vinte por cento) por cargo serão destinadas aos candidatos 
Afrodescendentes, conforme Lei Municipal Nº 3.134 de 20 de maio de 2003. 

4.2 O candidato deverá declarar, quando da inscrição,  ser Afrodescendente, especificando na 
Ficha - Formulário Eletrônico de Inscrição:

4.3  Os  candidatos  afrodescendente  participarão  deste  Concurso  Público  em  igualdade  de 
condições com os demais  candidatos no que diz  respeito  ao conteúdo e a avaliação das 
provas. 

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

4.5 A  falsa  declaração  da  auto  definição  de  que  trata  a  presente  Cláusula  IV  sujeitará  o 
candidato a perda do benefício, sem prejuízo das demais medidas de ordem administrativa, 
civil ou criminal.
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V - DAS PROVAS

   O Concurso Público constará de provas da seguinte forma: 

5.1 Prova escrita, sendo Eliminatória e Classificatória, sob a forma de 40 (quarenta) questões de 
múltipla escolha, com um peso de 2.5 (dois pontos e meio) cada questão.

5.2 A  prova  será  apresentada  sob  forma  de  testes  de  múltipla  escolha,  com  04  (quatro) 
alternativas, em conformidade com o Programa de Provas constante no Anexo I deste Edital.

5.3 O Quadro  II  apresenta  a  relação  dos  cargos/funções  e  o  respectivo  número  de  questões 
relacionadas aos conhecimentos específicos, Conhecimentos Gerais, bem como de português 
e matemática.

QUADRO II – Provas e questões por Cargos/Função

Cargo/Função Provas N° questões

Agente Administrativo I

Língua Portuguesa 10
Matemática 10

Conhecimentos Gerais 10
Conhecimentos em Informática 10

Total 40

 Agente Administrativo 

Língua Portuguesa 10
Matemática 10

Conhecimentos Gerais 10
Conhecimentos em Informática 10

Total 40

 Atendente 
Administrativo

Língua Portuguesa 10
Matemática 10

Conhecimentos Gerais 10
Conhecimentos em Informática 10

Total 40

 Ajudante de Obras e 
Serviços Públicos 

Língua Portuguesa 20
Matemática 20

Total 40

Artífice de Obras e 
Serviços Públicos - 

Carpinteiro 

Língua Portuguesa 10
Matemática 10

Conhecimentos Específicos 20
Total 40

Artífice de Obras e 
Serviços Públicos - 

Encanador 

Língua Portuguesa 10
Matemática 10

Conhecimentos Específicos 20
Total 40

Artífice de Obras e 
Serviços Públicos – 

Eletricista

Língua Portuguesa 10
Matemática 10

Conhecimentos Específicos 20
Total 40

Artífice de Obras e 
Serviços Públicos – 

Jardineiro

Língua Portuguesa 10
Matemática 10

Conhecimentos Específicos 20
Total 40

Artífice de Obras e Língua Portuguesa 10
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Serviços Públicos – 
Hortelão

Matemática 10
Conhecimentos Específicos 20

Total 40

Artífice de Obras e 
Serviços Públicos – 

Pedreiro

Língua Portuguesa 10
Matemática 10

Conhecimentos Específicos 20
Total 40

Artífice de Obras e 
Serviços Públicos – 

Pintor

Língua Portuguesa 10
Matemática 10

Conhecimentos Específicos 20
Total 40

Artífice de Obras e 
Serviços Públicos – 

Serralheiro

Língua Portuguesa 10
Matemática 10

Conhecimentos Específicos 20
Total 40

Educador Infantil

Língua Portuguesa 10
Matemática 10

Conhecimentos Pedagógicos 10
Conhecimentos Específicos 10

Total 40

Mecânico

Língua Portuguesa 10
Matemática 10

Conhecimentos Específicos 20
Total 40

Motorista de Veículos 
Leves

Língua Portuguesa 10
Matemática 10

Conhecimentos Específicos 20
Total 40

Motorista de Veículos 
Pesados

Língua Portuguesa 10
Matemática 10

Conhecimentos Específicos 20
Total 40

Secretário de Escola

Língua Portuguesa 10
Matemática 10

Conhecimentos Gerais 10
Conhecimentos em Informática 10

Total 40

 Técnico Municipal de 
Nível Médio – Análises 

Clínicas 

Língua Portuguesa 10
Matemática 10

Conhecimentos Gerais 10
Conhecimentos Específicos 10

Total 40

Técnico Municipal de 
Nível Médio – 
Enfermagem

Língua Portuguesa 10
Matemática 10

Conhecimentos Gerais 10
Conhecimentos Específicos 10

Total 40

Técnico Municipal de 
Nível Médio – 

Radiologia

Língua Portuguesa 10
Matemática 10

Conhecimentos Gerais 10
Conhecimentos Específicos 10

Total 40
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Técnico Municipal de 
Nível Médio - 

Topografia

Língua Portuguesa 10
Matemática 10

Conhecimentos Gerais 10
Conhecimentos Específicos 10

Total 40

Técnico Municipal de 
Nível Médio – Suporte 

de Informática na área de 
Manutenção

Língua Portuguesa 10
Matemática 10

Conhecimentos Gerais 10
Conhecimentos Específicos 10

Total 40
Técnico Municipal de 

Nível Superior A – 
Auditor de Controle 

Interno 

Língua Portuguesa 10
Matemática 10

Conhecimentos Específicos 20
Total 40

Técnico Municipal de 
Nível Superior A – 
Biblioteconomia

Língua Portuguesa 10
Conhecimentos Específicos 30

Total 40

Técnico Municipal de 
Nível Superior A – 

Contabilidade

Língua Portuguesa 10
Matemática 10

Conhecimentos Específicos 20
Total 40

Técnico Municipal de 
Nível Superior A – 

Enfermagem

Língua Portuguesa 10
Conhecimentos Específicos 30

Total 40

Técnico Municipal de 
Nível Superior A – 
Engenharia Civil

Língua Portuguesa 10
Matemática 10

Conhecimentos Específicos 20
Total 40

Técnico Municipal de 
Nível Superior A – 

Farmácia

Língua Portuguesa 10
Conhecimentos Específicos 30

Total 40

Técnico Municipal de 
Nível Superior A – Fiscal 

Ambiental

Língua Portuguesa 10
Matemática 10

Conhecimentos Específicos 20
Total 40

Técnico Municipal de 
Nível Superior A – 

Fiscalização de Obras e 
Posturas

Língua Portuguesa 10
Matemática 10

Conhecimentos Específicos 20
Total 40

Técnico Municipal de 
Nível Superior A – 

Procuradoria Jurídica

Língua Portuguesa 10
Conhecimentos Específicos 30

Total 40
Técnico Municipal de 

Nível Superior A – 
Serviço Social

Língua Portuguesa 10
Conhecimentos Específicos 30

Total 40

Vigia
Língua Portuguesa 20

Matemática 20
Total 40

5.4 O  tempo  de  duração  das  provas  escritas  será  de  02  (duas)  horas,  contadas  a  partir  da 
autorização do fiscal para início das mesmas.
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5.5 As provas  objetivas  realizar-se-ão nesta cidade de  Jaboticabal no dia  24 de  janeiro  de 
2016, nos horários abaixo especificados, em local a ser oportunamente divulgado.

Às 09h00min Às 13h00min 
Ajudante de Obras e Serviços Públicos Motorista de Veículos Pesados
Artífice de Obras e Serviços Públicos - Carpinteiro Agente Administrativo
Artífice de Obras e Serviços Públicos - Encanador Secretário de Escola
Artífice de Obras e Serviços Públicos - Eletricista Técnico Municipal de Nível Médio – Análises Clínicas
Artífice de Obras e Serviços Públicos - Jardineiro Técnico Municipal de Nível Médio – Enfermagem
Artífice de Obras e Serviços Públicos - Hortelão Técnico Municipal de Nível Médio – Radiologia
Artífice de Obras e Serviços Públicos - Pedreiro Técnico Municipal de Nível Médio - Topografia
Artífice de Obras e Serviços Públicos - Pintor Técnico  Municipal  de  Nível  Médio  –  Suporte  de 

Informática na área de Manutenção
Artífice de Obras e Serviços Públicos - Serralheiro Técnico Municipal de Nível Superior A – Auditor de 

Controle Interno
Mecânico Técnico  Municipal  de  Nível  Superior  A  – 

Biblioteconomia
Motorista de Veículos Leves Técnico  Municipal  de  Nível  Superior  A  – 

Contabilidade
Vigia Técnico Municipal de Nível Superior A – Enfermagem
Atendente Administrativo Técnico Municipal de Nível Superior A – Engenharia 

Civil
Agente Administrativo I Técnico Municipal de Nível Superior A – Farmácia
Educador Infantil Técnico  Municipal  de  Nível  Superior  A  –  Fiscal 

Ambiental
Técnico Municipal de Nível Superior A – 
Fiscalização de Obras e Posturas

Técnico  Municipal  de  Nível  Superior  A  –  Serviço 
Social

Técnico Municipal de Nível Superior A – 
Procuradoria Jurídica

5.6 Os candidatos deverão comparecer ao local da prova com trinta (30) minutos de antecedência, 
munidos dos documentos originais (Cédula Oficial de Identidade ou Carteira expedida por 
Órgão  ou  Conselho  de  Classe  ou  de  Carteira  de  Trabalho  e  Previdência  Social  ou  de 
Certificado de Reservista, ou Carteira Nacional de Habilitação modelo com foto), caneta de 
tinta  azul  ou  preta,  lápis  preto  e  borracha;  Somente  será  admitido  na  sala  de  provas,  o 
candidato que estiver munido de Protocolo de inscrição e Cédula Oficial de Identidade ou de 
Carteira expedida por Órgãos ou Conselhos Profissionais que tenham força de documento de 
identificação com foto ou de Carteira de Trabalho e Previdência Social ou de Certificado de 
Reservista. Como o documento não ficará retido será exigido a apresentação do ORIGINAL, 
não sendo aceitas cópias, ainda que autenticadas.

a) Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de modo a permitir, com clareza, a 
identificação do candidato;

b) Não serão aceitos, por serem documentos destinados a outros fins; Boletim de Ocorrência, 
Protocolos,  Certidão  de Nascimento  ou Casamento,  Titulo  Eleitoral,  Carteira  Nacional  de 
Habilitação (emitida anteriormente à Lei n° 9.503/97 ou fora de sua validade), Carteira de 
Estudante, Crachás, Identidade Funcional de natureza privada.

5.7 Autorizar-se-á  ao  candidato  ausentar-se  do  recinto  das  provas  durante  a  sua  realização 
somente em condições especiais e acompanhados por um fiscal;
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5.8 Não  haverá  prorrogação  do  tempo  previsto  para  a  aplicação  da  prova  em  virtude  do 
afastamento, por qualquer motivo, do candidato da sala de prova;

5.9 O candidato deverá assinalar suas respostas no Cartão de Respostas (Gabarito), com caneta de 
tinta  preta  ou  azul.  O  preenchimento  do Cartão  de  Respostas  (Gabarito)  é  de  total 
responsabilidade do candidato;

5.10 Não serão computadas questões não assinaladas  ou assinaladas a lápis ou que contenham 
mais de uma resposta, emenda ou rasura, ainda que legível, sendo atribuída nota 0 (zero) à 
questão. Em hipótese alguma haverá substituição do Cartão de Respostas (Gabarito) por erro 
do candidato;

5.11 O candidato que queira fazer alguma reclamação ou sugestão deverá fazer junto ao fiscal de 
sala, que anotará na folha de ocorrência para posterior análise.

5.12  O candidato somente poderá retirar-se do local de aplicação levando consigo o caderno 
de provas a partir dos últimos 30 (trinta) minutos do tempo destinado a realização de 
Exame. O Cartão de Resposta (Gabarito) será obrigatoriamente devolvido pelo candidato.  O 
preenchimento deverá ser feito de acordo com as instruções do cartão resposta.  Não 
deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às respostas ou à assinatura, pois 
qualquer  marca  poderá  ser  lida  pelas  leitoras  ópticas,  prejudicando  o  desempenho  do 
candidato.  O candidato assumirá total responsabilidade pelo preenchimento do cartão 
resposta. Em nenhuma hipótese o caderno de questões será considerado para correção e 
respectiva pontuação;

5.13 O candidato deverá permanecer em prova pelo tempo mínimo de 30 (trinta) minutos;

5.14 Em  hipótese  alguma  haverá  segunda  chamada,  revisão  de  provas  ou  de  resultados,  em 
quaisquer das formas de avaliação, nas diferentes fases do concurso público, seja qual for o 
motivo alegado. O não comparecimento à prova excluirá o candidato automaticamente do 
Concurso Público.

5.15 Os  pontos  correspondentes  às  questões  porventura  anuladas  serão  atribuídos  a  todos  os 
candidatos, independentemente da formulação de recursos.

5.16 No dia da realização das provas, na hipótese de o candidato não constar das listagens oficiais 
relativas aos locais de prova estabelecidos no Edital de Convocação, o INDEC procederá à 
inclusão do referido candidato, antes do início das provas, fornecendo Folha de Respostas e 
Caderno de Provas, mediante a apresentação do comprovante de sua inscrição.

5.17 A inclusão de que trata o item  5.16 será realizada de forma condicional e será confirmada 
pelo INDEC na fase do Julgamento das Provas Objetivas,  com o intuito de se verificar a 
pertinência da referida inscrição.

5.18 Considerada  a  impertinência  da  inscrição  de  que  trata  o  item  5.16 a  mesma  será 
automaticamente  cancelada  sem  direito  a  reclamação,  independentemente  de  qualquer 
formalidade, considerados nulos todos os atos dela decorrentes.

5.19 Não será admitida, em nenhuma hipótese, a entrada de retardatários no local da prova.

5.20 A candidata que tiver a necessidade de amamentar durante a realização das provas deverá 
levar  um  acompanhante,  sendo  este  indicação  de  sua  inteira  responsabilidade.  O 
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acompanhante  deverá possuir  maioridade  legal  e  permanecer  em sala  reservada para essa 
finalidade, sendo responsável pela guarda da criança e observar os seguintes aspectos;

• Durante o período em que a candidata estiver amamentando, ela deverá permanecer no local 
designado pela Coordenação para este fim e, ainda, na presença de um fiscal, respeitando 
todas as demais normas estabelecidas neste Edital;

• O acompanhante que ficará responsável pela criança também deverá permanecer no local 
designado pela  Coordenação, e se submeterá a todas as normas constantes  deste Edital, 
inclusive  no  tocante  ao  uso  de  equipamento  eletrônico  e  celular,  bem  como  deverá 
apresentar um dos documentos previstos no item 5.6. para acessar e permanecer no local 
designado;

• A candidata que, nesta condição, não levar acompanhante, não realizará as provas.
• Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata.

5.21 DA EXCLUSÃO DO CANDIDATO DAS PROVAS

    Será automaticamente excluído do Concurso Público o candidato que:

a) Apresentar-se após o horário estabelecido ou em local diferente do designado;
b) Não comparecer às provas, seja qual for o motivo alegado;
c) Não apresentar o documento de identidade exigido;
d) Ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fiscal ou antes de decorrido o 

tempo mínimo estabelecido para permanência na sala;
e) For surpreendido em comunicação com outras pessoas ou utilizando-se de livros, notas ou 

impressos não permitidos;
f) Estiver  portando  ou  fizer  uso  de  qualquer  tipo  de  equipamento  eletrônico  e/ou  de 

comunicação como telefone celular, pager, máquina calculadora ou qualquer outro meio;
g) Lançar mão de meios ilícitos para execução da prova;
h) Fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata;
i) Não devolver integralmente o material recebido;
j) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos;
k) Agir com incorreção ou descortesia,  independentemente do momento,  para com qualquer 

membro da equipe encarregada de aplicação de provas;
l) Estiver fazendo uso de boné ou chapéu na sala de aula durante a realização das provas.

VI - DO JULGAMENTO DAS PROVAS 

6.1      DA NOTA DA PROVA

6.1.1 As provas objetivas de caráter eliminatório e classificatório serão avaliadas na escala de 0 
(zero) a 100 (cem) pontos. 

6.1.2 Serão considerados habilitados os candidatos que obtiverem, no mínimo, a 50% (cinqüenta 
por cento)  de pontos  na prova.  O candidato que obtiver  aproveitamento  inferior  a  50% 
(cinqüenta por cento) na prova será inabilitado.

6.1.3  A nota da prova objetiva será obtida pela fórmula: NP = (Na x 100)
Sendo: Tq
NP = Nota da prova        
Na = Número de acertos
Tq = Total de questões da prova

6.1.4 O candidato não aprovado na Prova Objetiva será eliminado do Concurso.
6.1.5 A pontuação relativa à questão eventualmente anulada será atribuída a todos os candidatos 

presentes à respectiva prova;
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6.2 CRITÉRIOS DE DESEMPATE

6.3.2 No caso de igualdade na Classificação Final,  o desempate obedecerá, sucessivamente, aos 
seguintes critérios:

6.3.3 Idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, nos termos da Lei Federal nº. 10.741/2003, 
sendo que será dada a preferência ao de idade mais elevada;

6.3.4 O candidato que contar com maior idade;
6.3.5 Maior número de acertos em conhecimentos específicos;
6.3.6 Maior número de acertos em língua portuguesa;
6.3.7 Maior número de acertos em matemática;
6.3.8 Persistindo o empate, haverá sorteio juntamente com a Comissão Examinadora de Concurso 

Público.
6.3.9 O ingresso no serviço público municipal obedecerá à ordem de classificação.

6.3 DOS TÍTULOS

6.3.2 O  Concurso  Público  constará  de  provas  objetivas  e  títulos  somente  para  o  cargo 
Educador Infantil.

6.3.3 Nenhum documento para contagem de pontos, nos termos deste inciso, poderá ser anexado 
ao processo após o encerramento das inscrições.

6.3.4 Será computado somente como título, Pós-Graduação – 2,5 pontos, Mestrado – 5,0 pontos e 
Doutorado – 10,0 pontos. 

6.3.5 A contagem dos títulos não poderá exceder a 10 (dez) pontos.

6.3.6 Será computado somente como título conforme quadro abaixo:

 Títulos Pontuação 
Atribuída

Nº. Máximo de 
Documentos

Diploma de conclusão de Curso de Doutorado 10,00 1
Diploma de conclusão de Curso de Mestrado 5,00 1
Diploma de conclusão de Curso de Especialização (mínimo de 
360 horas), em nível de pós-graduação, específico para a área na 
qual concorre.

2,5 1

6.3.7 Os  títulos  serão  devidamente  comprovados  e  deverão  guardar  direta  relação  com  as 
atribuições  das  funções  do  Concurso  Público.  Os  cursos  de  Mestrado  e  Doutorado  não 
poderão ser contados cumulativamente. 

6.3.8 Os candidatos que possuírem Títulos conforme preceitua o presente Edital, deverão enviar 
Copia  autenticada,  via  Sedex  durante  o  período  de  inscrição,  com nome  completo, 
numero de inscrição,  RG, CPF, função a que concorre e município onde será realizado o 
Concurso Público para o INDEC no seguinte endereço. Rua Bernardino de Campos, nº. 1108. 
Cj.  02 -  Ribeirão  Preto – SP.  CEP: 14.015-130.  Sendo considerado para tanto  a  data  da 
postagem. Não serão aceitos os Títulos postados posteriormente ao primeiro dia útil seguinte 
ao encerramento das inscrições. Sendo considerado para tanto a data de postagem.

6.3.9 Os pontos referentes aos títulos somente serão acrescidos na nota do candidato aprovado 
na prova objetiva.
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VII - DA CLASSIFICAÇÃO

7.1 DA CLASSIFICAÇÃO FINAL E PUBLICAÇÃO DO RESULTADO

7.1.1 Os candidatos serão classificados por ordem decrescente da nota final, em lista de 
classificação por cargo/função, observado o código de inscrição do cargo.
7.1.2 Serão elaboradas três listas de classificação, nos seguintes termos: 

• Lista geral, com a relação de todos os candidatos, inclusive os candidatos da lista de 
deficientes e de afrodescendentes;

• Lista de candidatos deficientes; e
• Lista de candidatos afrodescendentes.

7.1.3 Não será fornecido ao candidato qualquer documento comprobatório de classificação 
no concurso público, valendo para esse fim, a homologação;
7.1.4 O candidato obriga-se a manter atualizado seu endereço e telefones junto ao Instituto 
INDEC, durante o período da realização do Concurso e, após a homologação do resultado 
final, junto à Prefeitura Municipal de Jaboticabal.

VIII - DOS RECURSOS

          Caberá recurso:

8.1 Do gabarito oficial da prova, dentro de dois (02) dias úteis, a contar da data da publicação;

8.2 Da classificação, dentro de dois (02) dias úteis, a contar da data da publicação do edital de 
classificação, ou seja, do Resultado Provisório.

8.3 Os recursos - Modelo Anexo II - deverão ser devidamente fundamentados e enviados 
via SEDEX para o Instituto INDEC, situado a Rua Bernardino de Campos n°. 1108 – 
Centro, Ribeirão Preto/SP. CEP: 14.015-130, sendo considerado para tanto a data da 
postagem.

8.4 O recurso  interposto  fora  do  prazo previsto  nos  itens  8.1  e  8.2 deste  Capítulo  não será 
reconhecido.

8.5 No  caso  de  deferimento  de  recurso  interposto  poderá  ser  alterada,  eventualmente,  a 
nota/classificação  obtida  pelo  candidato  e,  consequentemente,  alterações  nas  listas  de 
classificação final;

8.6 Será indeferido o recurso interposto fora do Modelo (Anexo II) e dos prazos estipulados 
neste edital;

8.7  A interposição dos recursos não interfere o andamento regular do cronograma do Concurso;

8.8 A Comissão constitui  a  última instância  para recurso,  sendo soberana  em suas  decisões, 
razão pela qual não caberão recursos adicionais.

IX - DA CONVOCAÇÃO PARA ADMISSÃO

9.1 A convocação  para  admissão  dos  candidatos  habilitados  obedecerá  à  ordem decrescente  de 
classificação final por cargo, far-se-á pela Prefeitura Municipal de Jaboticabal, obedecido o 
limite de vagas existentes, das que vagarem ou forem criadas, bem como disponibilidade 
orçamentária, dentro do prazo de validade deste Concurso Público.
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9.2 Após a  convocação,  de acordo com agendamento  do Departamento  de Gestão de Recursos 
Humanos da Prefeitura, os candidatos aprovados deverão se submeter à perícia médica para 
verificação de sua saúde física e  mental  para  o exercício  das  atribuições  do cargo,  não 
cabendo  qualquer  recurso  da  decisão  proferida  pelo  órgão  médico  designado  pelo 
Município.

9.3 No caso de deficiente, de acordo com o agendamento do Departamento de Gestão de Recursos 
Humanos  da  Prefeitura,  os  candidatos  aprovados  deverão  submeter-se  a  exame  médico 
oficial  para  verificação  da  compatibilidade  de  sua  deficiência  com  o  exercício  das 
atribuições do cargo, não cabendo qualquer recurso da decisão proferida pelo órgão médico 
designado pelo Município.

9.4 A perícia será realizada no Departamento de Medicina e Segurança do Trabalho do Município.

9.5 O candidato cuja deficiência não ficar configurada ou quando esta for considerada incompatível 
com o cargo a ser desempenhado, será desclassificado, não cabendo qualquer recurso da 
decisão proferida pelo órgão médico designado pelo Município.

9.6 A aprovação no Concurso Público não gera ao candidato aprovado o direito  à contratação, 
ficando reservada a Prefeitura Municipal de Jaboticabal o direito de aproveitamento destes 
conforme critérios  de  necessidade  e  conveniência  da Prefeitura  como,  por  exemplo,  em 
decorrência de condições técnicas de trabalho e de disponibilidade orçamentária.

9.7 Da mesma forma,  a  aprovação não gera  ao candidato  o direito  de escolha  de seu local  de 
trabalho, devendo ser observado a necessidade e conveniência para a Administração.

9.8 Será automaticamente eliminado do concurso o candidato classificado que, ao ser convocado, 
não apresentar  os documentos  exigidos  no ato da admissão,  sendo declarada nula a sua 
inscrição e todos os atos dela decorrentes;

X - DOS REQUISITOS PARA ADMISSÃO

10.1 As condições para admissão exigirão do candidato:

a) Ser Brasileiro, nato ou naturalizado, cidadão português a quem foi deferida a igualdade 
nas condições previstas pelo Decreto Federal 70.436/72, ou ser naturalizado brasileiro na 
forma da lei, de acordo com o artigo 37, I, da Constituição Federal;
b) Ter 18 (dezoito) anos completos no mínimo, na data da nomeação. Não poderá argüir a 
emancipação;
c) Conhecer e estar de acordo com as exigências contidas no Edital;
d) Estar quite com o serviço militar, quando do sexo masculino;
e) Estar quite com a Justiça Eleitoral;
f) Estar em gozo de seus direitos políticos e civis;
g) Não registrar antecedentes criminais;
h) Gozar de boa saúde física e mental;
i) Não  ter  sofrido,  no  exercício  do  cargo  público,  penalidade  por  prática  de  atos 
desabonadores;
j) Possuir, na data de admissão habilitação para o cargo a que concorre;
k) Não ter outro vínculo trabalhista que seja conflitante com sua função/horário;
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10.2 O  candidato  não  poderá  ser  aposentado  por  invalidez  ou  ter  aposentadoria  especial 
incompatível  com a  função,  e  nem estar  com idade  de  aposentadoria  compulsória;  não 
poderá estar com vínculo na Administração Direta ou Indireta, que impossibilite acumulação 
de funções, salvo nos casos do artigo 37, inciso XVI, da Constituição Federal.

XI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

11.1 Caberá ao Prefeito Municipal de Jaboticabal a homologação do Concurso Público. 

11.2 O candidato aprovado e convocado pelo regime estatutário deverá prestar serviços dentro do 
horário  estabelecido  pela  Administração,  podendo  ser  diurno  e/ou  noturno,  em dias  de 
semanas, sábados, domingos e feriados, obedecida a carga horária semanal de trabalho e os 
demais termos da Lei Municipal 3.736/2008.

11.3 A inexatidão das afirmativas e/ou irregularidades nos documentos, mesmo que verificadas a 
qualquer tempo, acarretarão a nulidade da inscrição com todas as suas decorrências, sem 
prejuízo das demais medidas de ordem administrativa, civil ou criminal.

11.4 As  disposições  deste  Edital  poderão  ser  alteradas  ou  complementadas  enquanto  não 
efetivado o fato respectivo, mediante publicação do Edital correspondente.

11.5 Todos os atos relativos a este concurso público serão publicados no endereço eletrônico 
www.institutoindec.com.br e www.jaboticabal.sp.gov.br;

11.6 O Candidato aprovado que vier a ser admitido fica ciente de que consta no Edital somente 
um  Resumo  do  cargo/função  a  que  está  concorrendo  e,  portanto,  estará  sujeito  a 
desempenhar todas as atividades que sejam inerentes ao seu cargo, nos termos do Plano de 
Cargos, Carreiras e Salários;

11.7 Para efeito deste concurso, considerar-se-á a legislação vigente até a data do término das 
inscrições. Portanto, alterações posteriores não serão consideradas.

11.8 Casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora de Concurso Público da 
Prefeitura Municipal de Jaboticabal, em conjunto com o INDEC – Instituto Nacional 
de Desenvolvimento Educacional e Capacitação.

11.9 Para  que  chegue  ao  conhecimento  de  todos  e,  no  futuro,  não  se  alegue  ignorância,  é 
expedido o presente Edital, que vai afixado no lugar de costume e publicado no endereço 
eletrônico www.institutoindec.com.br e www.jaboticabal.sp.gov.br. 

XII     - CRONOGRAMA PREVISTO  

DATA/PERÍODO ATIVIDADE

14/12/15 a 
10/01/2016

Período de recebimento das inscrições – Pagamento até 11/01/16

15/01/2016
Publicação da Lista dos Candidatos Inscritos 

e Convocação para realização das provas Objetivas

17

http://www.institutoindec.com.br/
http://www.institutoindec.com.br/


PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

24/01/2016 Data Provável da realização das Provas Objetivas

26/01/2016 Publicação dos Gabaritos das Provas Objetivas

05/02/2016 Publicação dos Resultados Provisórios

12/02/2016 Homologação dos Resultados Finais, após o julgamento dos recursos.

12.1 O  cronograma  acima  preestabelecido  poderá  sofrer  alterações  e/ou  modificações  pela 
Comissão Organizadora do Concurso Público.

Prefeitura Municipal de Jaboticabal, em 11 de dezembro de 2015.

RAUL JOSÉ SILVA GIRIO
Prefeito Municipal
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ANEXO I

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
 

ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO: 

AJUDANTE DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS: 

PORTUGUÊS: Substantivos  (Gênero,  número  e  grau),  Artigos,  Preposição,  Pronomes, 
Adjetivos,  Verbos  –  conjugação,  Comparação  de  palavras  entre  si:  sinônimo  e  antônimo, 
Acentuação e sinais gráficos, Ortografia, Sinais de pontuação, Análise e interpretação de textos.

MATEMÁTICA: As  quatro  operações,  Medidas  de  tempo,  Noções  de:  dúzia,  arroba, 
dezena, centena, milhar, etc., Problemas sobre: as quatro operações, Problemas sobre: peso, tempo, 
medidas  de:  massa,  tempo,  área  etc.,  Problemas  sobre:  sistema  métrico,  Sistema  Monetário 
Nacional: (Real).

ARTÍFICE DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS –   CARPINTEIRO:         

PORTUGUÊS: Substantivos  (Gênero,  número  e  grau),  Artigos,  Preposição,  Pronomes, 
Adjetivos,  Verbos  –  conjugação,  Comparação  de  palavras  entre  si:  sinônimo  e  antônimo, 
Acentuação e sinais gráficos, Ortografia, Sinais de pontuação, Análise e interpretação de textos.

MATEMÁTICA: As  quatro  operações,  Medidas  de  tempo,  Noções  de:  dúzia,  arroba, 
dezena, centena, milhar, etc., Problemas sobre: as quatro operações, Problemas sobre: peso, tempo, 
medidas  de:  massa,  tempo,  área  etc.,  Problemas  sobre:  sistema  métrico,  Sistema  Monetário 
Nacional: (Real).

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Conhecimentos  das  ferramentas;  Conhecimentos 
das normas de segurança; Conhecimento específico na área.

ARTÍFICE DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS –   ENCANADOR:         

PORTUGUÊS: Substantivos  (Gênero,  número  e  grau),  Artigos,  Preposição,  Pronomes, 
Adjetivos,  Verbos  –  conjugação,  Comparação  de  palavras  entre  si:  sinônimo  e  antônimo, 
Acentuação e sinais gráficos, Ortografia, Sinais de pontuação, Análise e interpretação de textos.

MATEMÁTICA: As  quatro  operações,  Medidas  de  tempo,  Noções  de:  dúzia,  arroba, 
dezena, centena, milhar, etc., Problemas sobre: as quatro operações, Problemas sobre: peso, tempo, 
medidas  de:  massa,  tempo,  área  etc.,  Problemas  sobre:  sistema  métrico,  Sistema  Monetário 
Nacional: (Real).

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Conhecimentos  das  ferramentas;  Conhecimentos 
das normas de segurança; Conhecimento específico na área.
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ARTÍFICE DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS –     ELETRICISTA:   

PORTUGUÊS: Substantivos  (Gênero,  número  e  grau),  Artigos,  Preposição,  Pronomes, 
Adjetivos,  Verbos  –  conjugação,  Comparação  de  palavras  entre  si:  sinônimo  e  antônimo, 
Acentuação e sinais gráficos, Ortografia, Sinais de pontuação, Análise e interpretação de textos.

MATEMÁTICA: As  quatro  operações,  Medidas  de  tempo,  Noções  de:  dúzia,  arroba, 
dezena, centena, milhar, etc., Problemas sobre: as quatro operações, Problemas sobre: peso, tempo, 
medidas  de:  massa,  tempo,  área  etc.,  Problemas  sobre:  sistema  métrico,  Sistema  Monetário 
Nacional: (Real).

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Conhecimentos  das  ferramentas;  Conhecimentos 
das normas de segurança; Conhecimento do material empregado; Qualidade do material; Isolantes; 
Cargas; Fases; Circuito; Prática da função.

ARTÍFICE DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS –     JARDINEIRO:   

PORTUGUÊS: Substantivos  (Gênero,  número  e  grau),  Artigos,  Preposição,  Pronomes, 
Adjetivos,  Verbos  –  conjugação,  Comparação  de  palavras  entre  si:  sinônimo  e  antônimo, 
Acentuação e sinais gráficos, Ortografia, Sinais de pontuação, Análise e interpretação de textos.

MATEMÁTICA: As  quatro  operações,  Medidas  de  tempo,  Noções  de:  dúzia,  arroba, 
dezena, centena, milhar, etc., Problemas sobre: as quatro operações, Problemas sobre: peso, tempo, 
medidas  de:  massa,  tempo,  área  etc.,  Problemas  sobre:  sistema  métrico,  Sistema  Monetário 
Nacional: (Real).

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:  Ferramentas  utilizadas;  conhecimento  específico 
na área.  

ARTÍFICE DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS –     HORTELÃO:         

PORTUGUÊS: Substantivos  (Gênero,  número  e  grau),  Artigos,  Preposição,  Pronomes, 
Adjetivos,  Verbos  –  conjugação,  Comparação  de  palavras  entre  si:  sinônimo  e  antônimo, 
Acentuação e sinais gráficos, Ortografia, Sinais de pontuação, Análise e interpretação de textos.

MATEMÁTICA: As  quatro  operações,  Medidas  de  tempo,  Noções  de:  dúzia,  arroba, 
dezena, centena, milhar, etc., Problemas sobre: as quatro operações, Problemas sobre: peso, tempo, 
medidas  de:  massa,  tempo,  área  etc.,  Problemas  sobre:  sistema  métrico,  Sistema  Monetário 
Nacional: (Real).

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:  Ferramentas  utilizadas;  conhecimento  específico 
na área.  

ARTÍFICE DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS –     PEDREIRO:   
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PORTUGUÊS: Substantivos  (Gênero,  número  e  grau),  Artigos,  Preposição,  Pronomes, 
Adjetivos,  Verbos  –  conjugação,  Comparação  de  palavras  entre  si:  sinônimo  e  antônimo, 
Acentuação e sinais gráficos, Ortografia, Sinais de pontuação, Análise e interpretação de textos.

MATEMÁTICA: As  quatro  operações,  Medidas  de  tempo,  Noções  de:  dúzia,  arroba, 
dezena, centena, milhar, etc., Problemas sobre: as quatro operações, Problemas sobre: peso, tempo, 
medidas  de:  massa,  tempo,  área  etc.,  Problemas  sobre:  sistema  métrico,  Sistema  Monetário 
Nacional: (Real).

CONHECIMENTOS  ESPECÍFICOS: Conhecimentos das  ferramentas;  Normas  de 
segurança;  Conhecimentos  do  sistema  de  metragem  linear;  Cubicagem;  Conhecimentos  dos 
materiais; Concretagem; Preparação de massas; Noções de assentamento de tijolos.

ARTÍFICE DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS –     PINTOR:         

PORTUGUÊS: Substantivos  (Gênero,  número  e  grau),  Artigos,  Preposição,  Pronomes, 
Adjetivos,  Verbos  –  conjugação,  Comparação  de  palavras  entre  si:  sinônimo  e  antônimo, 
Acentuação e sinais gráficos, Ortografia, Sinais de pontuação, Análise e interpretação de textos.

MATEMÁTICA: As  quatro  operações,  Medidas  de  tempo,  Noções  de:  dúzia,  arroba, 
dezena, centena, milhar, etc., Problemas sobre: as quatro operações, Problemas sobre: peso, tempo, 
medidas  de:  massa,  tempo,  área  etc.,  Problemas  sobre:  sistema  métrico,  Sistema  Monetário 
Nacional: (Real).

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Conhecimentos  das  ferramentas;  Conhecimentos 
das normas de segurança; Conhecimento específico na área.

ARTÍFICE DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS –   SERRALHEIRO:         

PORTUGUÊS: Substantivos  (Gênero,  número  e  grau),  Artigos,  Preposição,  Pronomes, 
Adjetivos,  Verbos  –  conjugação,  Comparação  de  palavras  entre  si:  sinônimo  e  antônimo, 
Acentuação e sinais gráficos, Ortografia, Sinais de pontuação, Análise e interpretação de textos.

MATEMÁTICA: As  quatro  operações,  Medidas  de  tempo,  Noções  de:  dúzia,  arroba, 
dezena, centena, milhar, etc., Problemas sobre: as quatro operações, Problemas sobre: peso, tempo, 
medidas  de:  massa,  tempo,  área  etc.,  Problemas  sobre:  sistema  métrico,  Sistema  Monetário 
Nacional: (Real).

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Conhecimentos  das  ferramentas;  Conhecimentos 
das normas de segurança; Conhecimento específico na área.

MECÂNICO:

PORTUGUÊS: Substantivos  (Gênero,  número  e  grau),  Artigos,  Preposição,  Pronomes, 
Adjetivos,  Verbos  –  conjugação,  Comparação  de  palavras  entre  si:  sinônimo  e  antônimo, 
Acentuação e sinais gráficos, Ortografia, Sinais de pontuação, Análise e interpretação de textos.

MATEMÁTICA: As  quatro  operações,  Medidas  de  tempo,  Noções  de:  dúzia,  arroba, 
dezena, centena, milhar, etc., Problemas sobre: as quatro operações, Problemas sobre: peso, tempo, 
medidas  de:  massa,  tempo,  área  etc.,  Problemas  sobre:  sistema  métrico,  Sistema  Monetário 
Nacional: (Real).
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      CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Conhecimentos das ferramentas, Conhecimentos 
da norma de segurança, Explosão, Óleos e lubrificantes, Motor, Transmissão, Suspensão, Ignição, 
Conhecimentos básicos da função.

MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES  :         

PORTUGUÊS: Substantivos  (Gênero,  número  e  grau),  Artigos,  Preposição,  Pronomes, 
Adjetivos,  Verbos  –  conjugação,  Comparação  de  palavras  entre  si:  sinônimo  e  antônimo, 
Acentuação e sinais gráficos, Ortografia, Sinais de pontuação, Análise e interpretação de textos.

MATEMÁTICA: As  quatro  operações,  Medidas  de  tempo,  Noções  de:  dúzia,  arroba, 
dezena, centena, milhar, etc., Problemas sobre: as quatro operações, Problemas sobre: peso, tempo, 
medidas  de:  massa,  tempo,  área  etc.,  Problemas  sobre:  sistema  métrico,  Sistema  Monetário 
Nacional: (Real).

            CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Código de  Trânsito  Brasileiro;  Regras  de 
circulação;  Sinalização  de  trânsito;  Normas  de  segurança;  Normas  de  segurança  veicular; 
Conhecimentos básicos de máquinas leves e pesadas motorizadas e não motorizadas.

MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS  :         

PORTUGUÊS: Substantivos  (Gênero,  número  e  grau),  Artigos,  Preposição,  Pronomes, 
Adjetivos,  Verbos  –  conjugação,  Comparação  de  palavras  entre  si:  sinônimo  e  antônimo, 
Acentuação e sinais gráficos, Ortografia, Sinais de pontuação, Análise e interpretação de textos.

MATEMÁTICA: As  quatro  operações,  Medidas  de  tempo,  Noções  de:  dúzia,  arroba, 
dezena, centena, milhar, etc., Problemas sobre: as quatro operações, Problemas sobre: peso, tempo, 
medidas  de:  massa,  tempo,  área  etc.,  Problemas  sobre:  sistema  métrico,  Sistema  Monetário 
Nacional: (Real).

            CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Código de  Trânsito  Brasileiro;  Regras  de 
circulação;  Sinalização  de  trânsito;  Normas  de  segurança;  Normas  de  segurança  veicular; 
Conhecimentos básicos de máquinas leves e pesadas motorizadas e não motorizadas.

VIGIA  :         

PORTUGUÊS: Substantivos  (Gênero,  número  e  grau),  Artigos,  Preposição,  Pronomes, 
Adjetivos,  Verbos  –  conjugação,  Comparação  de  palavras  entre  si:  sinônimo  e  antônimo, 
Acentuação e sinais gráficos, Ortografia, Sinais de pontuação, Análise e interpretação de textos.

MATEMÁTICA: As  quatro  operações,  Medidas  de  tempo,  Noções  de:  dúzia,  arroba, 
dezena, centena, milhar, etc., Problemas sobre: as quatro operações, Problemas sobre: peso, tempo, 
medidas  de:  massa,  tempo,  área  etc.,  Problemas  sobre:  sistema  métrico,  Sistema  Monetário 
Nacional: (Real).

ENSINO MÉDIO COMPLETO:     

AGENTE ADMINISTRATIVO I:

PORTUGUÊS: Ortografia,  Acentuação  gráfica,  Pontuação,  Classes  de  palavras:  artigo, 
nome,  pronome,  verbo,  palavras  relacionadas  (preposição  e  conjunção),  Flexão  nominal, 
Concordância  nominal,  Flexão verbal:  número  pessoal  e  modo  temporal,  Concordância  verbal, 
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Formação de palavra: composição e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos 
da  oração;  b-  coordenação e  subordinação,  Regência  nominal  e  verbal,  Colocação pronominal, 
Sinonímia,  antonímia,  polissemia,  denotação  e  conotação,  Recursos  linguísticos  (linguagem 
figurada), Redação, Interpretação de textos.

MATEMÁTICA: Propriedades,  Simplificação  de  radicais,  Operações  radicais, 
Racionalização simples,  Equações incompletas,  Resolução de uma equação, Sistema simples  de 
equações, Equações de 1o e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e função, Função 
de 1o Grau, Funções, Função constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, Razão 
e  proporção,  Grandezas  proporcionais,  Regra  de  três  simples,  Regra  de  três  composta, 
Porcentagem, Juros (Simples e Composto), Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de 
números  racionais:  operações,  Expressões  algébricas:  operações,  Radicais:  operações, 
simplificação, racionalização, propriedades

      CONHECIMENTOS GERAIS: HISTORIA: Historia Geral  – Grandes Civilizações, 
Personagens  Históricos, A  Conquista  da  América,  Mercantilismo  e  o  Sistema  Colonial.  O 
Renascimento Cultural  Europeu. Revoluções, Iluminismo,  Revolução Industrial.  Idade Média.  A 
Revolução Francesa, A Primeira Guerra Mundial, A Década do Pós-Guerra,  A Segunda Guerra 
Mundial. Historia do Brasil - Balaiada,  Guerra de Canudos,  Bandeirantes,  Brasil Colônia,  Brasil 
República, Descobrimento do Brasil, Capitanias Hereditárias,  Escravidão no Brasil,  Abolição da 
Escravatura, Guerra  do  Paraguai,  Índios  do  Brasil, Invasão  Holandesa  no  Brasil,  Guerra  dos 
Emboabas,  Guerra  dos  Farrapos,  Guerra  dos  Farrapos,  Independência  do  Brasil,Imigração  no 
Brasil,  Era Vargas.  GEOGRAFIA: Geografia Geral  - Hidrografia, Mapas, África, América do 
Norte, América Central, América do Sul, Ásia, Geopolítica, Geografia Física, Produção e Consumo 
de  Energia  e  Minerais  Metálicos.  GEOGRAFIA  DO  BRASIL  - Industrialização  Brasileira, 
Urbanização Brasileira,  Agropecuária,  Questões Ambientais. Clima do Brasil,  Mapas do Brasil, 
Desmatamento  no Brasil,  Rio  Amazonas,  MERCOSUL, Dados geográficos,   Relevo Brasileiro, 
Efeito Estufa,  Aqüífero Guarani, Hidrografia,Vegetação.  ATUALIDADES:  Tópicos relevantes e 
atuais de diversas áreas, tais como política, economia, sociedade, educação, segurança, tecnologia, 
energia,  relações internacionais,  desenvolvimento sustentável,  responsabilidade socioambiental  e 
ecologia, e suas vinculações históricas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Noções sobre Sistemas Operacionais (Windows e 
Linux); MS-Windows 7: conceito de pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área de trabalho, área de 
transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus, programas e aplicativos, interação 
com o conjunto de aplicativos MS-Office 2010. MS-Word 2010: estrutura básica dos documentos, 
edição e formatação de textos, cabeçalhos, parágrafos, fontes, colunas, marcadores simbólicos e 
numéricos,  tabelas,  impressão,  controle  de  quebras  e  numeração  de  páginas,  legendas,  índices, 
inserção de objetos, campos predefinidos,  caixas de texto.  MS-Excel 2010: estrutura básica das 
planilhas, conceitos de células, linhas, colunas, pastas e gráficos, elaboração de tabelas e gráficos, 
uso de fórmulas, funções e macros, impressão, inserção de objetos, campos predefinidos, controle 
de  quebras  e  numeração  de  páginas,  obtenção  de dados  externos,  classificação  de  dados.  MS-
PowerPoint 2010: estrutura básica das apresentações, conceitos de slides, anotações, régua, guias, 
cabeçalhos  e  rodapés,  noções  de  edição  e  formatação  de  apresentações,  inserção  de  objetos, 
numeração de páginas, botões de ação, animação e transição entre slides. Correio Eletrônico: uso de 
correio  eletrônico,  preparo  e  envio  de  mensagens,  anexação  de  arquivos.  Internet:  Navegação 
Internet,  conceitos  de  URL,  links,  sites,  busca  e  impressão  de  páginas,  Programas  antivírus, 
Políticas de backup.

AGENTE ADMINISTRATIVO:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTUGUÊS: Ortografia,  Acentuação  gráfica,  Pontuação,  Classes  de  palavras:  artigo, 
nome,  pronome,  verbo,  palavras  relacionadas  (preposição  e  conjunção),  Flexão  nominal, 
Concordância  nominal,  Flexão verbal:  número  pessoal  e  modo  temporal,  Concordância  verbal, 
Formação de palavra: composição e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos 
da  oração;  b-  coordenação e  subordinação,  Regência  nominal  e  verbal,  Colocação pronominal, 
Sinonímia,  antonímia,  polissemia,  denotação  e  conotação,  Recursos  linguísticos  (linguagem 
figurada), Redação, Interpretação de textos.

MATEMÁTICA: Propriedades,  Simplificação  de  radicais,  Operações  radicais, 
Racionalização simples,  Equações incompletas,  Resolução de uma equação, Sistema simples  de 
equações, Equações de 1o e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e função, Função 
de 1o Grau, Funções, Função constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, Razão 
e  proporção,  Grandezas  proporcionais,  Regra  de  três  simples,  Regra  de  três  composta, 
Porcentagem, Juros (Simples e Composto), Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de 
números  racionais:  operações,  Expressões  algébricas:  operações,  Radicais:  operações, 
simplificação, racionalização, propriedades

      CONHECIMENTOS GERAIS: HISTORIA: Historia Geral  – Grandes Civilizações, 
Personagens  Históricos, A  Conquista  da  América,  Mercantilismo  e  o  Sistema  Colonial.  O 
Renascimento Cultural  Europeu. Revoluções, Iluminismo,  Revolução Industrial.  Idade Média.  A 
Revolução Francesa, A Primeira Guerra Mundial, A Década do Pós-Guerra,  A Segunda Guerra 
Mundial. Historia do Brasil - Balaiada,  Guerra de Canudos,  Bandeirantes,  Brasil Colônia,  Brasil 
República, Descobrimento do Brasil, Capitanias Hereditárias,  Escravidão no Brasil,  Abolição da 
Escravatura, Guerra  do  Paraguai,  Índios  do  Brasil, Invasão  Holandesa  no  Brasil,  Guerra  dos 
Emboabas,  Guerra  dos  Farrapos,  Guerra  dos  Farrapos,  Independência  do  Brasil,Imigração  no 
Brasil,  Era Vargas.  GEOGRAFIA: Geografia Geral  - Hidrografia, Mapas, África, América do 
Norte, América Central, América do Sul, Ásia, Geopolítica, Geografia Física, Produção e Consumo 
de  Energia  e  Minerais  Metálicos.  GEOGRAFIA  DO  BRASIL  - Industrialização  Brasileira, 
Urbanização Brasileira,  Agropecuária,  Questões Ambientais. Clima do Brasil,  Mapas do Brasil, 
Desmatamento  no Brasil,  Rio  Amazonas,  MERCOSUL, Dados geográficos,   Relevo Brasileiro, 
Efeito Estufa,  Aqüífero Guarani, Hidrografia,Vegetação.  ATUALIDADES:  Tópicos relevantes e 
atuais de diversas áreas, tais como política, economia, sociedade, educação, segurança, tecnologia, 
energia,  relações internacionais,  desenvolvimento sustentável,  responsabilidade socioambiental  e 
ecologia, e suas vinculações históricas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Noções sobre Sistemas Operacionais (Windows e 
Linux); MS-Windows 7: conceito de pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área de trabalho, área de 
transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus, programas e aplicativos, interação 
com o conjunto de aplicativos MS-Office 2010. MS-Word 2010: estrutura básica dos documentos, 
edição e formatação de textos, cabeçalhos, parágrafos, fontes, colunas, marcadores simbólicos e 
numéricos,  tabelas,  impressão,  controle  de  quebras  e  numeração  de  páginas,  legendas,  índices, 
inserção de objetos, campos predefinidos,  caixas de texto.  MS-Excel 2010: estrutura básica das 
planilhas, conceitos de células, linhas, colunas, pastas e gráficos, elaboração de tabelas e gráficos, 
uso de fórmulas, funções e macros, impressão, inserção de objetos, campos predefinidos, controle 
de  quebras  e  numeração  de  páginas,  obtenção  de dados  externos,  classificação  de  dados.  MS-
PowerPoint 2010: estrutura básica das apresentações, conceitos de slides, anotações, régua, guias, 
cabeçalhos  e  rodapés,  noções  de  edição  e  formatação  de  apresentações,  inserção  de  objetos, 
numeração de páginas, botões de ação, animação e transição entre slides. Correio Eletrônico: uso de 
correio  eletrônico,  preparo  e  envio  de  mensagens,  anexação  de  arquivos.  Internet:  Navegação 
Internet,  conceitos  de  URL,  links,  sites,  busca  e  impressão  de  páginas,  Programas  antivírus, 
Políticas de backup.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

ATENDENTE ADMINISTRATIVO:

PORTUGUÊS: Ortografia,  Acentuação  gráfica,  Pontuação,  Classes  de  palavras:  artigo, 
nome,  pronome,  verbo,  palavras  relacionadas  (preposição  e  conjunção),  Flexão  nominal, 
Concordância  nominal,  Flexão verbal:  número  pessoal  e  modo  temporal,  Concordância  verbal, 
Formação de palavra: composição e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos 
da  oração;  b-  coordenação e  subordinação,  Regência  nominal  e  verbal,  Colocação pronominal, 
Sinonímia,  antonímia,  polissemia,  denotação  e  conotação,  Recursos  linguísticos  (linguagem 
figurada), Redação, Interpretação de textos.

MATEMÁTICA: Propriedades,  Simplificação  de  radicais,  Operações  radicais, 
Racionalização simples,  Equações incompletas,  Resolução de uma equação, Sistema simples  de 
equações, Equações de 1o e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e função, Função 
de 1o Grau, Funções, Função constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, Razão 
e  proporção,  Grandezas  proporcionais,  Regra  de  três  simples,  Regra  de  três  composta, 
Porcentagem, Juros (Simples e Composto), Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de 
números  racionais:  operações,  Expressões  algébricas:  operações,  Radicais:  operações, 
simplificação, racionalização, propriedades

      CONHECIMENTOS GERAIS: HISTORIA: Historia Geral  – Grandes Civilizações, 
Personagens  Históricos, A  Conquista  da  América,  Mercantilismo  e  o  Sistema  Colonial.  O 
Renascimento Cultural  Europeu. Revoluções, Iluminismo,  Revolução Industrial.  Idade Média.  A 
Revolução Francesa, A Primeira Guerra Mundial, A Década do Pós-Guerra,  A Segunda Guerra 
Mundial. Historia do Brasil - Balaiada,  Guerra de Canudos,  Bandeirantes,  Brasil Colônia,  Brasil 
República, Descobrimento do Brasil, Capitanias Hereditárias,  Escravidão no Brasil,  Abolição da 
Escravatura, Guerra  do  Paraguai,  Índios  do  Brasil, Invasão  Holandesa  no  Brasil,  Guerra  dos 
Emboabas,  Guerra  dos  Farrapos,  Guerra  dos  Farrapos,  Independência  do  Brasil,Imigração  no 
Brasil,  Era Vargas.  GEOGRAFIA: Geografia Geral  - Hidrografia, Mapas, África, América do 
Norte, América Central, América do Sul, Ásia, Geopolítica, Geografia Física, Produção e Consumo 
de  Energia  e  Minerais  Metálicos.  GEOGRAFIA  DO  BRASIL  - Industrialização  Brasileira, 
Urbanização Brasileira,  Agropecuária,  Questões Ambientais. Clima do Brasil,  Mapas do Brasil, 
Desmatamento  no Brasil,  Rio  Amazonas,  MERCOSUL, Dados geográficos,   Relevo Brasileiro, 
Efeito Estufa,  Aqüífero Guarani, Hidrografia,Vegetação.  ATUALIDADES:  Tópicos relevantes e 
atuais de diversas áreas, tais como política, economia, sociedade, educação, segurança, tecnologia, 
energia,  relações internacionais,  desenvolvimento sustentável,  responsabilidade socioambiental  e 
ecologia, e suas vinculações históricas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Noções sobre Sistemas Operacionais (Windows e 
Linux); MS-Windows 7: conceito de pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área de trabalho, área de 
transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus, programas e aplicativos, interação 
com o conjunto de aplicativos MS-Office 2010. MS-Word 2010: estrutura básica dos documentos, 
edição e formatação de textos, cabeçalhos, parágrafos, fontes, colunas, marcadores simbólicos e 
numéricos,  tabelas,  impressão,  controle  de  quebras  e  numeração  de  páginas,  legendas,  índices, 
inserção de objetos, campos predefinidos,  caixas de texto.  MS-Excel 2010: estrutura básica das 
planilhas, conceitos de células, linhas, colunas, pastas e gráficos, elaboração de tabelas e gráficos, 
uso de fórmulas, funções e macros, impressão, inserção de objetos, campos predefinidos, controle 
de  quebras  e  numeração  de  páginas,  obtenção  de dados  externos,  classificação  de  dados.  MS-
PowerPoint 2010: estrutura básica das apresentações, conceitos de slides, anotações, régua, guias, 
cabeçalhos  e  rodapés,  noções  de  edição  e  formatação  de  apresentações,  inserção  de  objetos, 
numeração de páginas, botões de ação, animação e transição entre slides. Correio Eletrônico: uso de 
correio  eletrônico,  preparo  e  envio  de  mensagens,  anexação  de  arquivos.  Internet:  Navegação 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

Internet,  conceitos  de  URL,  links,  sites,  busca  e  impressão  de  páginas,  Programas  antivírus, 
Políticas de backup.

SECRETÁRIO DE ESCOLA:

PORTUGUÊS: Ortografia,  Acentuação  gráfica,  Pontuação,  Classes  de  palavras:  artigo, 
nome,  pronome,  verbo,  palavras  relacionadas  (preposição  e  conjunção),  Flexão  nominal, 
Concordância  nominal,  Flexão verbal:  número  pessoal  e  modo  temporal,  Concordância  verbal, 
Formação de palavra: composição e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos 
da  oração;  b-  coordenação e  subordinação,  Regência  nominal  e  verbal,  Colocação pronominal, 
Sinonímia,  antonímia,  polissemia,  denotação  e  conotação,  Recursos  linguísticos  (linguagem 
figurada), Redação, Interpretação de textos.

MATEMÁTICA: Propriedades,  Simplificação  de  radicais,  Operações  radicais, 
Racionalização simples,  Equações incompletas,  Resolução de uma equação, Sistema simples  de 
equações, Equações de 1o e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e função, Função 
de 1o Grau, Funções, Função constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, Razão 
e  proporção,  Grandezas  proporcionais,  Regra  de  três  simples,  Regra  de  três  composta, 
Porcentagem, Juros (Simples e Composto), Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de 
números  racionais:  operações,  Expressões  algébricas:  operações,  Radicais:  operações, 
simplificação, racionalização, propriedades

      CONHECIMENTOS GERAIS: HISTORIA: Historia Geral  – Grandes Civilizações, 
Personagens  Históricos, A  Conquista  da  América,  Mercantilismo  e  o  Sistema  Colonial.  O 
Renascimento Cultural  Europeu. Revoluções, Iluminismo,  Revolução Industrial.  Idade Média.  A 
Revolução Francesa, A Primeira Guerra Mundial, A Década do Pós-Guerra,  A Segunda Guerra 
Mundial. Historia do Brasil - Balaiada,  Guerra de Canudos,  Bandeirantes,  Brasil Colônia,  Brasil 
República, Descobrimento do Brasil, Capitanias Hereditárias,  Escravidão no Brasil,  Abolição da 
Escravatura, Guerra  do  Paraguai,  Índios  do  Brasil, Invasão  Holandesa  no  Brasil,  Guerra  dos 
Emboabas,  Guerra  dos  Farrapos,  Guerra  dos  Farrapos,  Independência  do  Brasil,Imigração  no 
Brasil,  Era Vargas.  GEOGRAFIA: Geografia Geral  - Hidrografia, Mapas, África, América do 
Norte, América Central, América do Sul, Ásia, Geopolítica, Geografia Física, Produção e Consumo 
de  Energia  e  Minerais  Metálicos.  GEOGRAFIA  DO  BRASIL  - Industrialização  Brasileira, 
Urbanização Brasileira,  Agropecuária,  Questões Ambientais. Clima do Brasil,  Mapas do Brasil, 
Desmatamento  no Brasil,  Rio  Amazonas,  MERCOSUL, Dados geográficos,   Relevo Brasileiro, 
Efeito Estufa,  Aqüífero Guarani, Hidrografia,Vegetação.  ATUALIDADES:  Tópicos relevantes e 
atuais de diversas áreas, tais como política, economia, sociedade, educação, segurança, tecnologia, 
energia,  relações internacionais,  desenvolvimento sustentável,  responsabilidade socioambiental  e 
ecologia, e suas vinculações históricas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Noções sobre Sistemas Operacionais (Windows e 
Linux); MS-Windows 7: conceito de pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área de trabalho, área de 
transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus, programas e aplicativos, interação 
com o conjunto de aplicativos MS-Office 2010. MS-Word 2010: estrutura básica dos documentos, 
edição e formatação de textos, cabeçalhos, parágrafos, fontes, colunas, marcadores simbólicos e 
numéricos,  tabelas,  impressão,  controle  de  quebras  e  numeração  de  páginas,  legendas,  índices, 
inserção de objetos, campos predefinidos,  caixas de texto.  MS-Excel 2010: estrutura básica das 
planilhas, conceitos de células, linhas, colunas, pastas e gráficos, elaboração de tabelas e gráficos, 
uso de fórmulas, funções e macros, impressão, inserção de objetos, campos predefinidos, controle 
de  quebras  e  numeração  de  páginas,  obtenção  de dados  externos,  classificação  de  dados.  MS-
PowerPoint 2010: estrutura básica das apresentações, conceitos de slides, anotações, régua, guias, 
cabeçalhos  e  rodapés,  noções  de  edição  e  formatação  de  apresentações,  inserção  de  objetos, 
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numeração de páginas, botões de ação, animação e transição entre slides. Correio Eletrônico: uso de 
correio  eletrônico,  preparo  e  envio  de  mensagens,  anexação  de  arquivos.  Internet:  Navegação 
Internet,  conceitos  de  URL,  links,  sites,  busca  e  impressão  de  páginas,  Programas  antivírus, 
Políticas de backup.

TÉCNICO MUNICIPAL DE NÍVEL MÉDIO – ANÁLISES CLÍNICAS  :  

PORTUGUÊS: Ortografia,  Acentuação  gráfica,  Pontuação,  Classes  de  palavras:  artigo, 
nome,  pronome,  verbo,  palavras  relacionadas  (preposição  e  conjunção),  Flexão  nominal, 
Concordância  nominal,  Flexão verbal:  número  pessoal  e  modo  temporal,  Concordância  verbal, 
Formação de palavra: composição e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos 
da  oração;  b-  coordenação e  subordinação,  Regência  nominal  e  verbal,  Colocação pronominal, 
Sinonímia,  antonímia,  polissemia,  denotação  e  conotação,  Recursos  lingüísticos  (linguagem 
figurada), Redação, Interpretação de textos.

MATEMÁTICA: Propriedades,  Simplificação  de  radicais,  Operações  radicais, 
Racionalização simples,  Equações incompletas,  Resolução de uma equação, Sistema simples  de 
equações, Equações de 1o e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e função, Função 
de 1o Grau, Funções, Função constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, Razão 
e  proporção,  Grandezas  proporcionais,  Regra  de  três  simples,  Regra  de  três  composta, 
Porcentagem, Juros (Simples e Composto), Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de 
números  racionais:  operações,  Expressões  algébricas:  operações,  Radicais:  operações, 
simplificação, racionalização, propriedades

    CONHECIMENTOS GERAIS: HISTORIA: Historia  Geral  – Grandes  Civilizações, 
Personagens  Históricos, A  Conquista  da  América,  Mercantilismo  e  o  Sistema  Colonial.  O 
Renascimento Cultural  Europeu. Revoluções, Iluminismo,  Revolução Industrial.  Idade Média.  A 
Revolução Francesa, A Primeira Guerra Mundial, A Década do Pós-Guerra,  A Segunda Guerra 
Mundial. Historia do Brasil - Balaiada,  Guerra de Canudos,  Bandeirantes,  Brasil Colônia,  Brasil 
República, Descobrimento do Brasil, Capitanias Hereditárias,  Escravidão no Brasil,  Abolição da 
Escravatura, Guerra  do  Paraguai,  Índios  do  Brasil, Invasão  Holandesa  no  Brasil,  Guerra  dos 
Emboabas,  Guerra  dos  Farrapos,  Guerra  dos  Farrapos,  Independência  do  Brasil,Imigração  no 
Brasil,  Era Vargas.  GEOGRAFIA: Geografia Geral  - Hidrografia, Mapas, África, América do 
Norte, América Central, América do Sul, Ásia, Geopolítica, Geografia Física, Produção e Consumo 
de  Energia  e  Minerais  Metálicos.  GEOGRAFIA  DO  BRASIL  - Industrialização  Brasileira, 
Urbanização Brasileira,  Agropecuária,  Questões Ambientais. Clima do Brasil,  Mapas do Brasil, 
Desmatamento  no Brasil,  Rio  Amazonas,  MERCOSUL, Dados geográficos,   Relevo Brasileiro, 
Efeito Estufa,  Aqüífero Guarani, Hidrografia,Vegetação.  ATUALIDADES:  Tópicos relevantes e 
atuais de diversas áreas, tais como política, economia, sociedade, educação, segurança, tecnologia, 
energia,  relações internacionais,  desenvolvimento sustentável,  responsabilidade socioambiental  e 
ecologia, e suas vinculações históricas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Identificação e uso de equipamentos: Centrífugas, 
estufas,  espectrofotômetro,  microscópio,  banho-maria,  autoclave  e  sistemas  automatizados. 
Identificação  e  utilização  de  vidrarias; Limpeza  e  preparo  de  materiais  de  laboratório. 
Biossegurança:  Equipamentos  de  proteção  e  de  uso  individual  e  coletivo  e  suas  utilizações, 
Descontaminação  e  descarte  de  materiais; Coleta  e  manipulação  de  amostras  biológicas  para 
exames laboratoriais: Preparo do paciente, Coleta de sangue, Obtenção de amostras: sangue total, 
soro,  plasma urina  fezes  e  líquidos  biológicos,  transporte,  acondicionamento  e  conservação  de 
amostras, Anticoagulantes: tipos e função. Exames hematológicos; Exames bioquímicos; Exames 
imunológicos; Exames parasitológicos; Exames microbiológicos; Noções gerais de histologia.

27

http://www.suapesquisa.com/geografia/aquifero_guarani.htm
http://www.suapesquisa.com/efeitoestufa
http://www.suapesquisa.com/relevo
http://www.suapesquisa.com/paises/brasil
http://www.suapesquisa.com/mercosul
http://www.suapesquisa.com/geografia/rioamazonas.htm
http://www.suapesquisa.com/desmatamento
http://www.suapesquisa.com/mapas
http://www.historiadobrasil.net/getuliovargas
http://www.historiadobrasil.net/imigracao
http://www.historiadobrasil.net/imigracao
http://www.historiadobrasil.net/independencia
http://www.historiadobrasil.net/farrapos
http://www.historiadobrasil.net/farrapos
http://www.historiadobrasil.net/emboabas
http://www.historiadobrasil.net/emboabas
http://www.historiadobrasil.net/invasaoholandesa
http://www.historiadobrasil.net/indiosdobrasil
http://www.historiadobrasil.net/guerraparaguai
http://www.historiadobrasil.net/abolicaodaescravatura
http://www.historiadobrasil.net/abolicaodaescravatura
http://www.historiadobrasil.net/escravidao
http://www.historiadobrasil.net/capitaniashereditarias
http://www.historiadobrasil.net/descobrimento
http://www.historiadobrasil.net/republica
http://www.historiadobrasil.net/republica
http://www.historiadobrasil.net/colonia
http://www.historiadobrasil.net/bandeirantes
http://www.historiadobrasil.net/guerracanudos
http://www.historiadobrasil.net/balaiada


PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

TÉCNICO MUNICIPAL DE NÍVEL MÉDIO – ENFERMAGEM  :  

PORTUGUÊS: Ortografia,  Acentuação  gráfica,  Pontuação,  Classes  de  palavras:  artigo, 
nome,  pronome,  verbo,  palavras  relacionadas  (preposição  e  conjunção),  Flexão  nominal, 
Concordância  nominal,  Flexão verbal:  número  pessoal  e  modo  temporal,  Concordância  verbal, 
Formação de palavra: composição e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos 
da  oração;  b-  coordenação e  subordinação,  Regência  nominal  e  verbal,  Colocação pronominal, 
Sinonímia,  antonímia,  polissemia,  denotação  e  conotação,  Recursos  linguísticos  (linguagem 
figurada), Redação, Interpretação de textos.

MATEMÁTICA: Propriedades,  Simplificação  de  radicais,  Operações  radicais, 
Racionalização simples,  Equações incompletas,  Resolução de uma equação, Sistema simples  de 
equações, Equações de 1o e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e função, Função 
de 1o Grau, Funções, Função constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, Razão 
e  proporção,  Grandezas  proporcionais,  Regra  de  três  simples,  Regra  de  três  composta, 
Porcentagem, Juros (Simples e Composto), Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de 
números  racionais:  operações,  Expressões  algébricas:  operações,  Radicais:  operações, 
simplificação, racionalização, propriedades

      CONHECIMENTOS GERAIS: HISTORIA: Historia Geral  – Grandes Civilizações, 
Personagens  Históricos, A  Conquista  da  América,  Mercantilismo  e  o  Sistema  Colonial.  O 
Renascimento Cultural  Europeu. Revoluções, Iluminismo,  Revolução Industrial.  Idade Média.  A 
Revolução Francesa, A Primeira Guerra Mundial, A Década do Pós-Guerra,  A Segunda Guerra 
Mundial. Historia do Brasil - Balaiada,  Guerra de Canudos,  Bandeirantes,  Brasil Colônia,  Brasil 
República, Descobrimento do Brasil, Capitanias Hereditárias,  Escravidão no Brasil,  Abolição da 
Escravatura, Guerra  do  Paraguai,  Índios  do  Brasil, Invasão  Holandesa  no  Brasil,  Guerra  dos 
Emboabas,  Guerra  dos  Farrapos,  Guerra  dos  Farrapos,  Independência  do  Brasil,Imigração  no 
Brasil,  Era Vargas.  GEOGRAFIA: Geografia Geral  - Hidrografia, Mapas, África, América do 
Norte, América Central, América do Sul, Ásia, Geopolítica, Geografia Física, Produção e Consumo 
de  Energia  e  Minerais  Metálicos.  GEOGRAFIA  DO  BRASIL  - Industrialização  Brasileira, 
Urbanização Brasileira,  Agropecuária,  Questões Ambientais. Clima do Brasil,  Mapas do Brasil, 
Desmatamento  no Brasil,  Rio  Amazonas,  MERCOSUL, Dados geográficos,   Relevo Brasileiro, 
Efeito Estufa,  Aqüífero Guarani, Hidrografia,Vegetação.  ATUALIDADES:  Tópicos relevantes e 
atuais de diversas áreas, tais como política, economia, sociedade, educação, segurança, tecnologia, 
energia,  relações internacionais,  desenvolvimento sustentável,  responsabilidade socioambiental  e 
ecologia, e suas vinculações históricas.

CONHECIMENTOS  ESPECÍFICOS:  TÉCNICAS  BÁSICAS  DE  ENFERMAGEM: 
Acolhimento  com  classificação  de  risco,  Sinais  vitais;  Higienização;  Administração  de 
medicamentos; Cuidados especiais; Coleta de material para exame; terminologias, esterilização e 
desinfecção, biossegurança, passagem de sondas, punção venosa, realização de curativos, cuidados 
com  ostomias,  cuidados  com  drenos.  ÉTICA  PROFISSIONAL:  Comportamento  social  e  de 
trabalho;  Sigilo  profissional;  EPIDEMIOLOGIA:  Terminologias  básicas;  Noções  de 
epideminologia;  Doenças  de  notificação  compulsória;  Isolamento;  Infecção  hospitalar; 
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA: Parada cárdio-respiratória; Hemorragias; Ferimentos superficiais e 
profundos; Desmaio, Estado de choque, convulsões; Afogamento, Sufocamento, choque elétrico, 
envenenamento,  mordidas  de  cobras;  Fraturas  e  luxações;  Corpos  estranhos;  Politraumatismo, 
queimaduras;  SAÚDE  DA  CRIANÇA  E  DO  ADOLESCENTE:  Vacinas;  crescimento  e  o 
desenvolvimento  infantil;  Alimentação;  Doenças  mais  comuns;  Berçários  e  lactários,  alterações 
corporais  na  adolescência;  SAÚDE DA MULHER:  Período menstrual,  Exames  Preventivos  de 
Câncer de colo de útero e mama, Doenças Sexualmente Transmissíveis, Pré-natal de baixo risco, 
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aborto,  doenças gestacionais,  alterações corporais  na gestação, trabalho de parto,  amamentação, 
puerpério. SAÚDE DO ADULTO E IDOSO: Cuidados de Enfermagem nas patologias Cardio - 
vasculares,  Pulmonares,  Neurológicas,  Crônico-Degenerativas,  exames preventivos  de câncer  de 
próstata.  SAÚDE  MENTAL:  Transtornos  mentais  e  de  comportamento,  Sinais  e  Sintomas  de 
Transtornos  mentais,  alterações  da  sensopercepção,  alterações  do  pensamento,  alterações  da 
linguagem, alterações da consciência, alterações da atenção e orientação, alterações da memória, 
alterações  da  afetividade,  alterações  do  sono  e  alterações  do  movimento.  Administração  de 
medicamentos controlados.  Lei Orgânica de Saúde – Lei 8 080 e 8142 – Ministério da Saúde, 
Brasília  1990.  Programa  de  Saúde  da  Família.  Acolhimento  com  classificação  de  risco 
(www.saude.gov.br/humanizasus).

TÉCNICO MUNICIPAL DE NÍVEL MÉDIO – TOPOGRAFIA  :  

PORTUGUÊS: Ortografia,  Acentuação  gráfica,  Pontuação,  Classes  de  palavras:  artigo, 
nome,  pronome,  verbo,  palavras  relacionadas  (preposição  e  conjunção),  Flexão  nominal, 
Concordância  nominal,  Flexão verbal:  número  pessoal  e  modo  temporal,  Concordância  verbal, 
Formação de palavra: composição e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos 
da  oração;  b-  coordenação e  subordinação,  Regência  nominal  e  verbal,  Colocação pronominal, 
Sinonímia,  antonímia,  polissemia,  denotação  e  conotação,  Recursos  lingüísticos  (linguagem 
figurada), Redação, Interpretação de textos.

MATEMÁTICA: Propriedades,  Simplificação  de  radicais,  Operações  radicais, 
Racionalização simples,  Equações incompletas,  Resolução de uma equação, Sistema simples  de 
equações, Equações de 1o e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e função, Função 
de 1o Grau, Funções, Função constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, Razão 
e  proporção,  Grandezas  proporcionais,  Regra  de  três  simples,  Regra  de  três  composta, 
Porcentagem, Juros (Simples e Composto), Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de 
números  racionais:  operações,  Expressões  algébricas:  operações,  Radicais:  operações, 
simplificação, racionalização, propriedades

    CONHECIMENTOS GERAIS: HISTORIA: Historia  Geral  – Grandes  Civilizações, 
Personagens  Históricos, A  Conquista  da  América,  Mercantilismo  e  o  Sistema  Colonial.  O 
Renascimento Cultural  Europeu. Revoluções, Iluminismo,  Revolução Industrial.  Idade Média.  A 
Revolução Francesa, A Primeira Guerra Mundial, A Década do Pós-Guerra,  A Segunda Guerra 
Mundial. Historia do Brasil - Balaiada,  Guerra de Canudos,  Bandeirantes,  Brasil Colônia,  Brasil 
República, Descobrimento do Brasil, Capitanias Hereditárias,  Escravidão no Brasil,  Abolição da 
Escravatura, Guerra  do  Paraguai,  Índios  do  Brasil, Invasão  Holandesa  no  Brasil,  Guerra  dos 
Emboabas,  Guerra  dos  Farrapos,  Guerra  dos  Farrapos,  Independência  do  Brasil,Imigração  no 
Brasil,  Era Vargas.  GEOGRAFIA: Geografia Geral  - Hidrografia, Mapas, África, América do 
Norte, América Central, América do Sul, Ásia, Geopolítica, Geografia Física, Produção e Consumo 
de  Energia  e  Minerais  Metálicos.  GEOGRAFIA  DO  BRASIL  - Industrialização  Brasileira, 
Urbanização Brasileira,  Agropecuária,  Questões Ambientais. Clima do Brasil,  Mapas do Brasil, 
Desmatamento  no Brasil,  Rio  Amazonas,  MERCOSUL, Dados geográficos,   Relevo Brasileiro, 
Efeito Estufa,  Aqüífero Guarani, Hidrografia,Vegetação.  ATUALIDADES:  Tópicos relevantes e 
atuais de diversas áreas, tais como política, economia, sociedade, educação, segurança, tecnologia, 
energia,  relações internacionais,  desenvolvimento sustentável,  responsabilidade socioambiental  e 
ecologia, e suas vinculações históricas.

CONHECIMENTOS  ESPECÍFICOS:  Conceitos:  plano  topográfico,  aplicações  da 
topografia, distinção entre Topografia e Geodésia, Datum. Formas da Terra: superfície topográfica, 
elipsóide,  geóide.  Unidades  de  Medida:  angular,  linear  e  superficial.  Escalas  –  conversões. 
Orientações.  Coordenadas  topográficas.  Medição  Angular:  métodos  e  erros.  Medição  Linear: 
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métodos e erros. Levantamento Planimétrico: Irradiação, poligonação e interseção. Levantamento 
Altimétrico: nivelamento, geométrico e trigonométrico. Representação do Relevo: curvas de nível, 
perfil  topográfico.  Cálculo  de  Área.  Cálculo  de  Volume.  Sistema  de  Posicionamento  GPS: 
principais  métodos  e  erros.  Instrumentos  Topográficos:  teodolito,  nível,  estação-total, 
distanciômetro, planímetro, receptores GPS. Fotografia Aérea: características, deformações, escala, 
estereoscopia. 

TÉCNICO MUNICIPAL DE NÍVEL MÉDIO – RADIOLOGIA  :  

PORTUGUÊS: Ortografia,  Acentuação  gráfica,  Pontuação,  Classes  de  palavras:  artigo, 
nome,  pronome,  verbo,  palavras  relacionadas  (preposição  e  conjunção),  Flexão  nominal, 
Concordância  nominal,  Flexão verbal:  número  pessoal  e  modo  temporal,  Concordância  verbal, 
Formação de palavra: composição e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos 
da  oração;  b-  coordenação e  subordinação,  Regência  nominal  e  verbal,  Colocação pronominal, 
Sinonímia,  antonímia,  polissemia,  denotação  e  conotação,  Recursos  lingüísticos  (linguagem 
figurada), Redação, Interpretação de textos.

MATEMÁTICA: Propriedades,  Simplificação  de  radicais,  Operações  radicais, 
Racionalização simples,  Equações incompletas,  Resolução de uma equação, Sistema simples  de 
equações, Equações de 1o e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e função, Função 
de 1o Grau, Funções, Função constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, Razão 
e  proporção,  Grandezas  proporcionais,  Regra  de  três  simples,  Regra  de  três  composta, 
Porcentagem, Juros (Simples e Composto), Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de 
números  racionais:  operações,  Expressões  algébricas:  operações,  Radicais:  operações, 
simplificação, racionalização, propriedades

    CONHECIMENTOS GERAIS: HISTORIA: Historia  Geral  – Grandes  Civilizações, 
Personagens  Históricos, A  Conquista  da  América,  Mercantilismo  e  o  Sistema  Colonial.  O 
Renascimento Cultural  Europeu. Revoluções, Iluminismo,  Revolução Industrial.  Idade Média.  A 
Revolução Francesa, A Primeira Guerra Mundial, A Década do Pós-Guerra,  A Segunda Guerra 
Mundial. Historia do Brasil - Balaiada,  Guerra de Canudos,  Bandeirantes,  Brasil Colônia,  Brasil 
República, Descobrimento do Brasil, Capitanias Hereditárias,  Escravidão no Brasil,  Abolição da 
Escravatura, Guerra  do  Paraguai,  Índios  do  Brasil, Invasão  Holandesa  no  Brasil,  Guerra  dos 
Emboabas,  Guerra  dos  Farrapos,  Guerra  dos  Farrapos,  Independência  do  Brasil,Imigração  no 
Brasil,  Era Vargas.  GEOGRAFIA: Geografia Geral  - Hidrografia, Mapas, África, América do 
Norte, América Central, América do Sul, Ásia, Geopolítica, Geografia Física, Produção e Consumo 
de  Energia  e  Minerais  Metálicos.  GEOGRAFIA  DO  BRASIL  - Industrialização  Brasileira, 
Urbanização Brasileira,  Agropecuária,  Questões Ambientais. Clima do Brasil,  Mapas do Brasil, 
Desmatamento  no Brasil,  Rio  Amazonas,  MERCOSUL, Dados geográficos,   Relevo Brasileiro, 
Efeito Estufa,  Aqüífero Guarani, Hidrografia,Vegetação.  ATUALIDADES:  Tópicos relevantes e 
atuais de diversas áreas, tais como política, economia, sociedade, educação, segurança, tecnologia, 
energia,  relações internacionais,  desenvolvimento sustentável,  responsabilidade socioambiental  e 
ecologia, e suas vinculações históricas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Os aparelhos de Raio X; Os filmes de Raio X; A 
tomografia  -  aplicações;  A  ultra-sonografia  -  aplicações;  Exames  radiológicos  -  aplicações; 
Qualificação do Técnico em Radiologia; Lei Federal 7.394 de 29/10/1985 que regula o exercício da 
profissão de Técnico em Radiologia; Decreto Federal 92.790 de 17/06/1986 que regulamenta a Lei 
7.394  de  29/10/1985;  Resolução  nº  21  de  29/05/1988  do  Conselho  Nacional  de  Técnicos  em 
Radiologia.
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TÉCNICO MUNICIPAL DE NÍVEL MÉDIO – SUPORTE DE INFORMÁTICA NA ÁREA 
DE MANUTENÇÃO  :  

     PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo, 
nome,  pronome,  verbo,  palavras  relacionadas  (preposição  e  conjunção),  Flexão  nominal, 
Concordância  nominal,  Flexão verbal:  número  pessoal  e  modo  temporal,  Concordância  verbal, 
Formação de palavra: composição e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos 
da  oração;  b-  coordenação e  subordinação,  Regência  nominal  e  verbal,  Colocação pronominal, 
Sinonímia,  antonímia,  polissemia,  denotação  e  conotação,  Recursos  lingüísticos  (linguagem 
figurada), Redação, Interpretação de textos.

MATEMÁTICA: Propriedades,  Simplificação  de  radicais,  Operações  radicais, 
Racionalização simples,  Equações incompletas,  Resolução de uma equação, Sistema simples  de 
equações, Equações de 1o e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e função, Função 
de 1o Grau, Funções, Função constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, Razão 
e  proporção,  Grandezas  proporcionais,  Regra  de  três  simples,  Regra  de  três  composta, 
Porcentagem, Juros (Simples e Composto), Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de 
números  racionais:  operações,  Expressões  algébricas:  operações,  Radicais:  operações, 
simplificação, racionalização, propriedades

    CONHECIMENTOS GERAIS: HISTORIA: Historia  Geral  – Grandes  Civilizações, 
Personagens  Históricos, A  Conquista  da  América,  Mercantilismo  e  o  Sistema  Colonial.  O 
Renascimento Cultural  Europeu. Revoluções, Iluminismo,  Revolução Industrial.  Idade Média.  A 
Revolução Francesa, A Primeira Guerra Mundial, A Década do Pós-Guerra,  A Segunda Guerra 
Mundial. Historia do Brasil - Balaiada,  Guerra de Canudos,  Bandeirantes,  Brasil Colônia,  Brasil 
República, Descobrimento do Brasil, Capitanias Hereditárias,  Escravidão no Brasil,  Abolição da 
Escravatura, Guerra  do  Paraguai,  Índios  do  Brasil, Invasão  Holandesa  no  Brasil,  Guerra  dos 
Emboabas,  Guerra  dos  Farrapos,  Guerra  dos  Farrapos,  Independência  do  Brasil,Imigração  no 
Brasil,  Era Vargas.  GEOGRAFIA: Geografia Geral  - Hidrografia, Mapas, África, América do 
Norte, América Central, América do Sul, Ásia, Geopolítica, Geografia Física, Produção e Consumo 
de  Energia  e  Minerais  Metálicos.  GEOGRAFIA  DO  BRASIL  - Industrialização  Brasileira, 
Urbanização Brasileira,  Agropecuária,  Questões Ambientais. Clima do Brasil,  Mapas do Brasil, 
Desmatamento  no Brasil,  Rio  Amazonas,  MERCOSUL, Dados geográficos,   Relevo Brasileiro, 
Efeito Estufa,  Aqüífero Guarani, Hidrografia,Vegetação.  ATUALIDADES:  Tópicos relevantes e 
atuais de diversas áreas, tais como política, economia, sociedade, educação, segurança, tecnologia, 
energia,  relações internacionais,  desenvolvimento sustentável,  responsabilidade socioambiental  e 
ecologia, e suas vinculações históricas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Noções sobre Sistemas Operacionais para desktops 
e  servidores  (Windows  e  Linux),  instalação,  configuração  e  utilização;  MS-Windows  Server: 
configuração e manutenção do Active Directory, Terminal Service, Domínio, Group Policy Objects 
(GPO),  mapeamento  e  compartilhamento  de  pastas  e  arquivos,  servidor  de  backup;  Redes: 
configuração,  organização  e  manutenção  de  intraestrutura  rede  lógica  e  física;  configuração  e 
compartilhamento de impressoras e demais equipamentos de rede; Noções de redes Padrões 802.3 e 
802.11 a/b/g; Protocolo TCP/IP; Point-to-Point Protocol over Ethernet (PPPoE); Brigde; Gateway, 
DNS, Access Point; Port Forwarding; NAT; DHCP; ACK TIMEOUT; dBm; canal; RTS Threshold; 
Fragmentation  Threshold;  AirMax;  SSID;  Wireless  Security  (WEP,  WPA-TKIP,  WPA-AES, 
WPA2-  TKIP,  WPA2-AES);  WPA Authentication  PSK;  TX Rate  Mbps;  MS-Windows 7  e  8: 
conceito  de  pastas,  diretórios,  arquivos  e  atalhos,  área  de  trabalho,  área  de  transferência, 
manipulação  de  arquivos  e  pastas,  uso  dos  menus,  programas  e  aplicativos,  interação  com  o 
conjunto de aplicativos MS-Office 2010. MS-Word 2010: estrutura básica dos documentos, edição 
e  formatação  de  textos,  cabeçalhos,  parágrafos,  fontes,  colunas,  marcadores  simbólicos  e 
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numéricos,  tabelas,  impressão,  controle  de  quebras  e  numeração  de  páginas,  legendas,  índices, 
inserção de objetos, campos predefinidos,  caixas de texto; MS-Excel 2010: estrutura básica das 
planilhas, conceitos de células, linhas, colunas, pastas e gráficos, elaboração de tabelas e gráficos, 
uso de fórmulas, funções e macros, impressão, inserção de objetos, campos predefinidos, controle 
de  quebras  e  numeração  de  páginas,  obtenção  de  dados  externos,  classificação  de  dados. 
MSPowerPoint  2010:  estrutura  básica  das  apresentações,  conceitos  de  slides,  anotações,  régua, 
guias, cabeçalhos e rodapés, noções de edição e formatação de apresentações, inserção de objetos, 
numeração  de  páginas,  botões  de ação,  animação  e  transição  entre  slides.  Internet:  Navegação 
Segura, conceitos de URL, links, sites, busca e impressão de páginas, Correio Eletrônico: uso de 
correio  eletrônico,  preparo  e  envio  de  mensagens,  anexação  de  arquivos;  Programas  antivírus, 
antispyware,  antispam;  Manutenção  e  limpeza  de  computadores  demais  equipamentos  de 
informática; Conhecimentos em Windows Phone, Windows Mobile e Android; Conhecimentos de 
Java, Visual Basic, Delphi e SQL Server 2008 R2; Políticas de backup.

ENSINO SUPERIOR COMPLETO:

EDUCADOR INFANTIL:

     PORTUGUÊS: Ortografia,  Acentuação gráfica,  Pontuação, Classes de palavras:  artigo, 
nome,  pronome,  verbo,  palavras  relacionadas  (preposição  e  conjunção),  Flexão  nominal, 
Concordância  nominal,  Flexão verbal:  número  pessoal  e  modo  temporal,  Concordância  verbal, 
Formação de palavra: composição e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos 
da  oração;  b-  coordenação e  subordinação,  Regência  nominal  e  verbal,  Colocação pronominal, 
Sinonímia,  antonímia,  polissemia,  denotação  e  conotação,  Recursos  lingüísticos  (linguagem 
figurada), Redação, Interpretação de textos.

MATEMÁTICA: Propriedades,  Simplificação  de  radicais,  Operações  radicais, 
Racionalização simples,  Equações incompletas,  Resolução de uma equação, Sistema simples  de 
equações, Equações de 1o e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e função, Função 
de 1o Grau, Funções, Função constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, Razão 
e  proporção,  Grandezas  proporcionais,  Regra  de  três  simples,  Regra  de  três  composta, 
Porcentagem, Juros (Simples e Composto), Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de 
números  racionais:  operações,  Expressões  algébricas:  operações,  Radicais:  operações, 
simplificação, racionalização, propriedades.

CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS:  Constituição da República Federativa do Brasil 
promulgada em 5 de outubro de 1988 - Artigos: do 5º ao 16; 37 a 41; 59 a 69; 205 a 214; 226 a 230. 
(227 a 229)
Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 - Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional
Lei  Federal  11.494  de  20  de  junho  de  2007-  Regulamenta  o  Fundo  de  Manutenção  e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB
Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. 
Parecer CNE/CEB nº 04/98 e Resolução CNE/CEB nº 02/98 - Institui as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para o Ensino Fundamental 
Parecer CNE/CEB nº 17/01 e Resolução CNE/CEB nº 02/01 - Institui as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação Especial
Parecer CNE/CP nº 03/04 e Resolução CNE/CP nº1/04 – Institui as diretrizes curriculares nacionais 
para a Educação das relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e 
Africana
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz 
e Terra, 1997. 
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LERNER, Délia. Ler e escrever na escola:  o real, o possível e o necessário. Porto Alegre: Artmed, 
2002. 
MORIN, Edgar.  Os sete saberes necessários à educação do futuro. São Paulo: Cortez,  Brasília: 
UNESCO,2000. 
PERRENOUD, Philippe.  Avaliação:  da excelência  à  regulação das  aprendizagens;  entre  duas  
lógicas. Porto Alegre: Artmed,1998. 
___________, Philippe.  Dez novas competências para ensinar:  convite  à viagem.  Porto Alegre: 
Artmed, 2000. cap. 1 a 5. 

WEISZ, Telma. O diálogo entre o ensino e a aprendizagem. São Paulo: Ática, 2002.

CONHECIMENTOS  ESPECÍFICOS:  Reflexões  sobre  alfabetização;  Concepções  de 
linguagem e escrita; As relações entre ensino e aprendizagem na sala de aula; A Metodologia nas 
áreas do conhecimento; A importância do jogo na educação; Análise e interpretação de textos; A 
leitura, A Literatura Infantil – 1ª A 4ª série; O comportamento infantil – 7 a 10 anos; A criança e as 
normas escolares; Planejamento, Currículo, Conteúdos; Estatuto da Criança e do Adolescente; Leis 
e  Diretrizes  e  Bases  da  Educação  Nacional;  Proposta  Construtivista;  Avaliação  e  Progressão 
Continuada e  Plano Nacional  de Educação;  Curso Letra  e  Vida/Ler  e  Escrever;  Estratégias  de 
Leitura.  BIBLIOGRAFIA SUGERIDA: LIBÂNEO, J. Carlos: Didática. São Paulo: Ed. Cortez, 
1.994. FREIRE, Paulo: Pedagogia da Autonomia – Saberes necessários à prática educativa. Ed. Paz 
e  Terra.  HOFFMANN,  Jussara:  Avaliação  Mediadora.  Educação  e  Realidade.  MAIA,  Eny. 
OYAFUSO, Akiko:  Plano Escolar:  caminho para  a  autonomia.  São Paulo.  CTE – Cooperativa 
Técnica  Educacional.  1.998.  LUCKESI,  C.C.:  Avaliação  da  aprendizagem  escolar:  estudos  e 
proposições.  São  Paulo.  Ed.  Cortez.  1.996.  BRASIL.  Secretaria  de  Educação  Fundamental. 
Parâmetros  Curriculares  Nacionais.  Secretaria  de  Educação  Fundamental.  Brasília.  MEC/SEF. 
1.997. CENPEC. Raízes e Asas – volumes de 1 a 8. São Paulo. S.E. 1.994. São Paulo. Secretaria da 
Educação – CENP: Escola de Cara Nova: sala ambiente.  Escola em movimento.  Planejamento. 
LEGISLAÇÃO E OU DOCUMENTOS: Emenda Constitucional 14/96. Leis Federais 9394/96 e 
9424/96.  Estatuto da Criança e do Adolescente. AZANHA, José M. P.. Autonomia da Escola, Um 
Reexame, São Paulo: FDE – série Idéias nº 16, 1993. Deliberação CEE nº 05/00 – Fixa normas para 
a educação de alunos que apresentam necessidades educacionais especiais na educação básica do 
sistema estadual  de ensino.  FERREIRO, Emília  & TEBEROSKY, Ana.  Psicogênese da Língua 
Escrita. Porto Alegre: Artes Médicas. FERREIRO, Emília. Alfabetização em Processo. São Paulo: 
Cortez. FERREIRO, Emília. Reflexões sobre Alfabetização. São Paulo: Cortez. Indicação CEE nº 
08/01 – Diretrizes Curriculares para o Ensino Fundamental. Indicação CEE nº 08/97 – Regime de 
Progressão Continuada. Indicação CEE nº 12/99 – Fixa normas gerais para a Educação Especial no 
sistema estadual de ensino. Indicação CEE nº 22/97 – Avaliação e Progressão Continuada. Parecer 
CEB nº 4/98 – Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental. Parecer CNE/CEB nº 
11/200 – Dispõe sobre as Diretrizes Curriculares para a Educação de Jovens e Adultos. Parecer 
CNE/CEB nº 17/2001 – Diretrizes Nacionais para Educação Especial na Educação Básica. Plano 
Nacional de Educação. Estatuto da Criança e Adolescente.

TÉCNICO  MUNICIPAL  DE  NÍVEL  SUPERIOR  A  –  AUDITOR  DE  CONTROLE 
INTERNO  :  

     PORTUGUÊS: Ortografia,  Acentuação gráfica,  Pontuação, Classes de palavras:  artigo, 
nome,  pronome,  verbo,  palavras  relacionadas  (preposição  e  conjunção),  Flexão  nominal, 
Concordância  nominal,  Flexão verbal:  número  pessoal  e  modo  temporal,  Concordância  verbal, 
Formação de palavra: composição e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos 
da  oração;  b-  coordenação e  subordinação,  Regência  nominal  e  verbal,  Colocação pronominal, 
Sinonímia,  antonímia,  polissemia,  denotação  e  conotação,  Recursos  lingüísticos  (linguagem 
figurada), Redação, Interpretação de textos.
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MATEMÁTICA: Propriedades,  Simplificação  de  radicais,  Operações  radicais, 
Racionalização simples,  Equações incompletas,  Resolução de uma equação, Sistema simples  de 
equações, Equações de 1o e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e função, Função 
de 1o Grau, Funções, Função constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, Razão 
e  proporção,  Grandezas  proporcionais,  Regra  de  três  simples,  Regra  de  três  composta, 
Porcentagem, Juros (Simples e Composto), Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de 
números  racionais:  operações,  Expressões  algébricas:  operações,  Radicais:  operações, 
simplificação, racionalização, propriedades.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Lei Federal 4.320/64, Lei Federal 8.666/93 e suas 
alterações, Lei Complementar 101/2000 (LRF), noções da aplicação da Lei de Responsabilidade 
Fiscal;  Portaria  MPS n.º  519,  de  24  de  agosto  de  2011,  Lei  federal  nº  9.717/98 e  alterações, 
Constituição Federal e Emendas Constitucionais, Lei Complementar n.º 95, de 26 de fevereiro de 
1998, Lei  Orgânica do Município de Jaboticabal;  licitações  e contratos  Lei  n.º  8.666/93 e suas 
alterações  posteriores;  Fundamentos  técnicos  e  acadêmicos  de  economia:  noções  básicas  de 
economia; macroeconomia; microeconomia; política e planejamento econômico; o plano de metas; 
desenvolvimento socioeconômico;  fundamentos técnicos e acadêmicos de contabilidade pública: 
conceito,  campo  de  atuação;  bens  públicos,  entidades  públicas,  conceito  e  classificação; 
contabilidade  aplicada  aos  regimes  próprios  de  previdência  social;  Teoria  Geral  do  Direito 
Constitucional.  Objeto  e  Conteúdo  do  Direito  Constitucional;  Direito  Tributário  e  Direito 
Ambiental.

TÉCNICO MUNICIPAL DE NÍVEL SUPERIOR A – BIBLIOTECONOMIA  :  

     PORTUGUÊS: Ortografia,  Acentuação gráfica,  Pontuação, Classes de palavras:  artigo, 
nome,  pronome,  verbo,  palavras  relacionadas  (preposição  e  conjunção),  Flexão  nominal, 
Concordância  nominal,  Flexão verbal:  número  pessoal  e  modo  temporal,  Concordância  verbal, 
Formação de palavra: composição e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos 
da  oração;  b-  coordenação e  subordinação,  Regência  nominal  e  verbal,  Colocação pronominal, 
Sinonímia,  antonímia,  polissemia,  denotação  e  conotação,  Recursos  lingüísticos  (linguagem 
figurada), Redação, Interpretação de textos.

 CONHECIMENTOS  ESPECÍFICOS:  Catalogação  de  material  convencional  e  não 
convencional  (AACR2),  classificação  decimal  de  Dewey,  normas  sobre  documentação, 
metodologia LILACS, disseminação da informação. Obras básicas de referencia sobre a América 
Latina. Conhecimentos  básicos sobre arte e literatura.Familiaridade com indexação. Noções sobre 
história  das  artes,  história  do  livro  e  das  bibliotecas,  estudos  sócio  –  políticos  e  econômicos, 
comunicação.  Informação  em  biblioteconomia,  métodos  e  técnicas  de  pesquisa,  representação 
descritiva, representação temática, editoração. Controle bibliográfico, administração de biblioteca, 
organização  e  métodos  bibliotecários,  seleção  e  avaliação  de  coleções,  reprografia,  fontes  de 
informação, indexação e resumos, aquisição e conservação de coleções, sistemas de indexação pós 
–  coordenada,  disseminação  seletiva  de  informação,  planejamento  bibliotecário,  marketing 
bibliotecário, assistência ao usuário, automação de bibliotecas, organização e tipos de bibliotecas e 
técnicas de arquivo. Conhecimento de informática.

TÉCNICO MUNICIPAL DE NÍVEL SUPERIOR A – CONTABILIDADE  :  

     PORTUGUÊS: Ortografia,  Acentuação gráfica,  Pontuação, Classes de palavras:  artigo, 
nome,  pronome,  verbo,  palavras  relacionadas  (preposição  e  conjunção),  Flexão  nominal, 
Concordância  nominal,  Flexão verbal:  número  pessoal  e  modo  temporal,  Concordância  verbal, 
Formação de palavra: composição e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos 
da  oração;  b-  coordenação e  subordinação,  Regência  nominal  e  verbal,  Colocação pronominal, 
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Sinonímia,  antonímia,  polissemia,  denotação  e  conotação,  Recursos  lingüísticos  (linguagem 
figurada), Redação, Interpretação de textos.

MATEMÁTICA: Propriedades,  Simplificação  de  radicais,  Operações  radicais, 
Racionalização simples,  Equações incompletas,  Resolução de uma equação, Sistema simples  de 
equações, Equações de 1o e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e função, Função 
de 1o Grau, Funções, Função constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, Razão 
e  proporção,  Grandezas  proporcionais,  Regra  de  três  simples,  Regra  de  três  composta, 
Porcentagem, Juros (Simples e Composto), Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de 
números  racionais:  operações,  Expressões  algébricas:  operações,  Radicais:  operações, 
simplificação, racionalização, propriedades.

 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Fundamentos técnicos e acadêmicos de economia: 
noções básicas de economia; macroeconomia; microeconomia; política e planejamento econômico; 
o  plano  de  metas;  desenvolvimento  socioeconômico;  fundamentos  técnicos  e  acadêmicos  de 
contabilidade pública: conceito, campo de atuação; bens públicos, entidades públicas, conceito e 
classificação;  contabilidade  aplicada  aos  regimes  próprios  de  previdência  social;  orçamento: 
conceito, elaboração e regime orçamentário; créditos adicionais: conceito e classificação; receitas e 
despesas orçamentárias; estágios e classificação; receitas e despesas extraorçamentárias, variações 
independentes  da  execução  orçamentária;  sistema  de  contas:  conceito  e  classificação; 
demonstrativos  contábeis:  balanço  orçamentário,  financeiro  e  patrimonial  e  demonstrativo  das 
variações  patrimoniais;  contabilidade orçamentária,  financeira  e patrimonial:  despesas e receitas 
segundo  as  categorias  econômicas;  classificação  funcional  programática:  código  e  estrutura; 
programa de trabalho de governo (demonstrativo de funções), orçamento-programa, programas e 
subprogramas  por  projetos  e  atividades;  comparativo  da  receita  orçada  com  a  arrecadada; 
comparativo da despesa autorizada com a realizada; demonstrativo da dívida flutuante (restos a 
pagar);  organização  dos  serviços  de  contabilidade  pública;  formulas  de  escrituração  contábil; 
controle dos bens patrimoniais;  noções de licitações e contratos;  noções da aplicação da Lei de 
Responsabilidade Fiscal;  conhecimentos básicos das Instruções do TCE- Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo e sistema Audesp; previdência social no Brasil e no mundo: evolução, situação 
atual,  modelos  e  paradigmas;  seguridade  social;  regimes  previdenciários;  previdência  social 
pública: regime geral de previdência social, Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), benefícios, 
contribuições, financiamento, gestão e sustentabilidade; previdência do servidor público: regimes 
próprios de previdência social,  benefícios, contribuições,  financiamento,  gestão,  para concessão 
das aposentadorias a servidores vinculados a regimes próprios de previdência social; noções das 
legislações e normas previdenciárias; conhecimentos básicos de informática, internet e operação de 
programas  redatores  de  texto  e  planilhas  eletrônicas  de  cálculo;  conhecimento  das  legislações 
pertinentes,  em  especial  Lei  Federal  4.320/64,  Lei  Federal  8.666/93  e  suas  alterações,  Lei 
Complementar 101/2000 (LRF), Portaria MPS n.º 519, de 24 de agosto de 2011, Lei federal nº 
9.717/98  e  alterações,  Constituição  Federal  e  Emendas  Constitucionais;  demais  conhecimentos 
compatíveis com as atribuições do cargo.

TÉCNICO MUNICIPAL DE NÍVEL SUPERIOR A – ENFERMAGEM  :  

     PORTUGUÊS: Ortografia,  Acentuação gráfica,  Pontuação, Classes de palavras:  artigo, 
nome,  pronome,  verbo,  palavras  relacionadas  (preposição  e  conjunção),  Flexão  nominal, 
Concordância  nominal,  Flexão verbal:  número  pessoal  e  modo  temporal,  Concordância  verbal, 
Formação de palavra: composição e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos 
da  oração;  b-  coordenação e  subordinação,  Regência  nominal  e  verbal,  Colocação pronominal, 
Sinonímia,  antonímia,  polissemia,  denotação  e  conotação,  Recursos  lingüísticos  (linguagem 
figurada), Redação, Interpretação de textos.
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CONHECIMENTOS  ESPECÍFICOS: SAE  (  Sistematização  da  Assistência  de 
Enfermagem);  Sinais  vitais;  Higienização;  Acolhimento  com  classificação  de  risco,  Preparo  e 
Administração  de medicamentos;  Coleta  de  material  para  exame,  terminologias,  esterilização  e 
desinfecção, Semilogia e semiotécnica, farmacologia aplicada a enfermagem, trabalho em equipe 
multiprofissional, planejamento familiar. ÉTICA PROFISSIONAL: Lei do Exercício Profissional. 
ADMINISTRAÇÃO: Administração e gerenciamento no serviço de enfermagem, Administração de 
recursos  materiais.  EPIDEMIOLOGIA:  Terminologias;  Noções  de  epideminologia;  Doenças  de 
notificação  compulsória;  Isolamento;  Infecção  hospitalar,  imunização,  ações  de  controle  e 
biossegurança;  URGÊNCIA  E  EMERGÊNCIA:  Parada  cárdio-respiratória;  Hemorragias; 
Ferimentos  superficiais  e  profundos;  Desmaio,  Estado  de  choque,  convulsões;  Afogamento, 
Sufocamento,  choque  elétrico,  envenenamento,  mordedura  de  cobras,  picadas  de  animais 
peçonhentos, Fraturas e luxações; Corpos estranhos; Politraumatismo, queimaduras; SAÚDE DA 
CRIANÇA  E  DO  ADOLESCENTE:  puericultura,  crescimento  e  o  desenvolvimento  infantil; 
Alimentação; Doenças mais comuns; Berçários e lactários, alterações corporais na adolescência, 
transtornos  alimentares,  riscos  na adolescência  (DST,  gravidez,  violência,  drogas,  sexualidade). 
SAÚDE DA MULHER: Período menstrual,  Exames  Preventivos  de Câncer  de colo de útero e 
mama,  Doenças  Sexualmente  Transmissíveis,  Pré-natal  de  baixo  risco,  Pré-natal  de  alto  risco, 
aborto,  doenças gestacionais,  alterações corporais  na gestação, trabalho de parto,  amamentação, 
puerpério. SAÚDE DO ADULTO E IDOSO: Cuidados de Enfermagem nas patologias Cardio - 
vasculares,  Pulmonares,  Neurológicas,  Crônico-Degenerativas,  exames  preventivos  de  câncer, 
metabólicas, genito-urinárias, musculoesqueléticas. SAÚDE MENTAL: Transtornos mentais e de 
comportamento,  Sinais  e  Sintomas  de  Transtornos  mentais,  alterações  da  sensopercepção, 
alterações do pensamento, alterações da linguagem, alterações da consciência, alterações da atenção 
e orientação, alterações da memória, alterações da afetividade, alterações do sono e alterações do 
movimento. Preparo e Administração de medicamentos controlados. Lei Orgânica de Saúde – Lei 8 
080 e 8142, Ministério da Saúde, Brasília 1990, princípios e diretrizes do SUS. Programa de Saúde 
da  Família,  Pacto  pela  saúde,  Acolhimento  com  classificação  de  risco 
(www.saude.gov.br/humanizasus).

TÉCNICO MUNICIPAL DE NÍVEL SUPERIOR A – ENGENHARIA CIVIL  :  

     PORTUGUÊS: Ortografia,  Acentuação gráfica,  Pontuação, Classes de palavras:  artigo, 
nome,  pronome,  verbo,  palavras  relacionadas  (preposição  e  conjunção),  Flexão  nominal, 
Concordância  nominal,  Flexão verbal:  número  pessoal  e  modo  temporal,  Concordância  verbal, 
Formação de palavra: composição e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos 
da  oração;  b-  coordenação e  subordinação,  Regência  nominal  e  verbal,  Colocação pronominal, 
Sinonímia,  antonímia,  polissemia,  denotação  e  conotação,  Recursos  lingüísticos  (linguagem 
figurada), Redação, Interpretação de textos.

MATEMÁTICA: Propriedades,  Simplificação  de  radicais,  Operações  radicais, 
Racionalização simples,  Equações incompletas,  Resolução de uma equação, Sistema simples  de 
equações, Equações de 1o e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e função, Função 
de 1o Grau, Funções, Função constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, Razão 
e  proporção,  Grandezas  proporcionais,  Regra  de  três  simples,  Regra  de  três  composta, 
Porcentagem, Juros (Simples e Composto), Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de 
números  racionais:  operações,  Expressões  algébricas:  operações,  Radicais:  operações, 
simplificação, racionalização, propriedades.

 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Geologia Aplicada à engenharia, Resistência dos 
materiais,  Estrutura  de  madeira,  Estrutura  metálica,  Materiais  de  Construção  Civil,  Hidráulica 
Geral, Teoria das Estruturas, Mecânica do Solo, Sistemas de abastecimentos de água, Hidrologia 
Aplicada,  Construção Civil,  Construção em concreto,  Estradas,  Sistemas  de esgoto,  Instalações 
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Hidráulicas e Sanitárias, Técnica e economia dos transportes, Arquitetura, Maciços e obras de terra, 
Pontes  de  concreto,  Fundações,  Urbanismo,  Estatística,  Topografia  Geral,  Instalações  elétricas. 
Saneamento ambiental: abastecimento de água (captação, adução, elevação, tratamento, reservação 
e distribuição), esgotamento sanitário (coleta, tratamento e destinação final), manejo de resíduos 
sólidos  urbanos (coleta,  limpeza  publica,  tratamento,  reciclagem e destinação final),  manejo de 
águas pluviais urbanas. Desenvolvimento urbano: política nacional de desenvolvimento urbano e 
habitacional e conhecimentos sobre sistemas de gestão da qualidade e desenvolvimento tecnológico 
da construção civil e habitacional. Equipamentos e serviços urbanos: necessidades, adequação, tipo, 
dimensionamento  e  localização;  controle  do  uso  e  da  ocupação  do  solo;  serviços  públicos; 
atribuição  dos  poderes  públicos;  estrutura  urbana;  sistema  viário;  projetos  de  urbanização; 
loteamentos. Projetos e obras: análise do planejamento e acompanhamento do cronograma físico-
financeiro; noções sobre resistência dos materiais; técnica de materiais e construções; instalações 
elétricas  e  hidráulicas.  Legislação  Urbana:  Código  de  Obras  (Edilício),  Plano  Diretor,  Uso  e 
Parcelamento do Solo; Estatuto das Cidades – Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001.

TÉCNICO MUNICIPAL DE NÍVEL SUPERIOR A – FARMÁCIA  :  

     PORTUGUÊS: Ortografia,  Acentuação gráfica,  Pontuação, Classes de palavras:  artigo, 
nome,  pronome,  verbo,  palavras  relacionadas  (preposição  e  conjunção),  Flexão  nominal, 
Concordância  nominal,  Flexão verbal:  número  pessoal  e  modo  temporal,  Concordância  verbal, 
Formação de palavra: composição e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos 
da  oração;  b-  coordenação e  subordinação,  Regência  nominal  e  verbal,  Colocação pronominal, 
Sinonímia,  antonímia,  polissemia,  denotação  e  conotação,  Recursos  lingüísticos  (linguagem 
figurada), Redação, Interpretação de textos.

 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: FARMACOLOGIA: Farmacocinética – Absorção, 
distribuição e Eliminação das Drogas; Farmacodinâmica – Mecanismo de Ação das Drogas que 
atuam em diversos Órgãos e Sistemas; Classificação dos medicamentos; Toxicologia; Interações 
medicamentosas.  Farmácia  Clínica  e  Atenção Farmacêutica:  Conceitos  Gerais;  uso Racional  de 
Medicamentos;Intervenção  Farmacêutica  e  otimização  da  farmacoterapia;  Aspectos  de 
biossegurança em farmácias; Farmacoepidemiologia e Farmacovigilância; Estudos de utilização de 
medicamentos;  Farmacoterapia  baseada  em  evidências. SELEÇÃO  DE  MEDICAMENTOS: 
Conceitos Gerais; Farmacoeconomia; Padronização de Medicamentos; Guias farmacoterapêuticos, 
Serviços  e  Centros  de  Informações  de  Medicamentos;  Comissões  de  Farmácia  e  Terapêutica. 
MEDICAMENTOS  SUJEITOS  A  CONTROLE  ESPECIAL:  Controle  de  Psicotrópicos, 
entorpecentes  e  antirretrovirais  (Legislação  e  Dispensação);  Portaria  344/98;Medicamentos  de 
referência,  similares  e  genéricos.  FARMACOTÉCNICA E TECNOLOGIA FARMACÊUTICA: 
Manipulação  de  Fórmulas  Magistrais  e  Oficinais;  Boas  Práticas  de  Fabricação  de  Produtos 
Farmacêuticos; Farmacotécnica de Produtos Estéreis:  Reconstituição,  Diluição,  Fracionamento e 
Estabilidade  de  Produtos  Injetáveis;  Preparo  de  Soluções  Parenterais  e  Outras  Formulações  de 
Grande volume; Cálculos em farmácia; Noções Básicas de Filtração, Destilação e Esterilização. 
CONTROLE  DE  QUALIDADE:  Controle  de  Qualidade  de  Matérias-primas  e  Produtos 
Farmacêuticos – Métodos físicos, químicos, físico-químicos, biológicos e microbiológicos; garantia 
de Qualidade em Farmácia Hospitalar. ÉTICA PROFISSIONAL: Legislação Sanitária aplicada à 
Farmácia. A organização Jurídica da profissão Farmacêutica. Histórico da profissão farmacêutica 
no Brasil e no mundo. Conceitos básicos em Ciências Farmacêuticas. Política de Medicamentos. 
História  da  Saúde  Pública  no  Brasil.  O  SUS.  EPIDEMIOLOGIA:  Determinações  Sociais  do 
Processo Saúde/Doença e Aspectos Epidemiológicos. Indicadores de Saúde Gerais e Específicos. 
Doenças de Notificação Compulsória. Gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. Noções de 
controle  de  infecção  hospitalar.  LICITAÇÃO  E  AQUISIÇÃO  DE  PRODUTOS 
FARMACÊUTICOS: Administração de Farmácia dispensação, aviamento de receitas, controle de 
estoque de medicamentos, normas, rotinas e recursos humanos.; Boas práticas de armazenamento e 
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estocagem  de  medicamentos;Organização  de  Almoxarifados  e  Condições  adequadas  de 
Armazenamento; Controle  e planejamento de Estoque de Medicamentos e Materiais de Consumo; 
Consumo  Médio  Mensal,  Ponto  de  Requisição,  Estoque  Mínimo  e  Estoque  Máximo  Curvas 
ABC/XYZ; Sistemas de Distribuição  e Dispensação de Medicamentos.

TÉCNICO MUNICIPAL DE NÍVEL SUPERIOR A – FISCAL AMBIENTAL  :  

     PORTUGUÊS: Ortografia,  Acentuação gráfica,  Pontuação, Classes de palavras:  artigo, 
nome,  pronome,  verbo,  palavras  relacionadas  (preposição  e  conjunção),  Flexão  nominal, 
Concordância  nominal,  Flexão verbal:  número  pessoal  e  modo  temporal,  Concordância  verbal, 
Formação de palavra: composição e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos 
da  oração;  b-  coordenação e  subordinação,  Regência  nominal  e  verbal,  Colocação pronominal, 
Sinonímia,  antonímia,  polissemia,  denotação  e  conotação,  Recursos  lingüísticos  (linguagem 
figurada), Redação, Interpretação de textos.

MATEMÁTICA: Propriedades,  Simplificação  de  radicais,  Operações  radicais, 
Racionalização simples,  Equações incompletas,  Resolução de uma equação, Sistema simples  de 
equações, Equações de 1o e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e função, Função 
de 1o Grau, Funções, Função constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, Razão 
e  proporção,  Grandezas  proporcionais,  Regra  de  três  simples,  Regra  de  três  composta, 
Porcentagem, Juros (Simples e Composto), Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de 
números  racionais:  operações,  Expressões  algébricas:  operações,  Radicais:  operações, 
simplificação, racionalização, propriedades.

 CONHECIMENTOS  ESPECÍFICOS:  Introdução  à  Ecologia:  Ecologia:  conceitos; 
Componentes abióticos dos ecossistemas; Componentes bióticos dos ecossistemas; Hábitat e nicho 
ecológico. O fluxo de energia e o ciclo da matéria nos ecossistemas: O ciclo da água; O ciclo do gás 
carbônico;  O  ciclo  do  oxigênio;  O  ciclo  do  nitrogênio.  Biomas:  Os  biomas  terrestres;  A 
fitogeografia do Brasil. Quebra do equilíbrio ambiental; Alterações bióticas; Alterações abióticas. 
Poluição e contaminação do meio ambiente: Conceito de poluição; Poluição das águas; Poluição do 
ar; Poluição do solo. Princípios de conservação da natureza: Ação predatória do homem; Impacto 
ecológico das grandes obras; O planejamento como solução para os problemas ecológicos. Noções 
sobre reciclagem e tratamento de resíduos sólidos e líquidos: Origem dos resíduos; Consequência 
do lançamento  de resíduos à  biosfera:  reciclagem e poluição;  Compostos  biodegradáveis  e  não 
biodegradáveis; Tratamento biológico dos resíduos biodegradáveis. Impacto ambiental. Preservação 
ambiental. Os sistemas naturais: Hidrografia: as águas no planeta. O desenvolvimento e a questão 
ambiental: Os movimentos de defesa do meio ambiente. A origem dos rios. Características gerais 
dos rios. A rede hidrográfica.  A rede hidrográfica brasileira:  A hidrografia brasileira;  As bacias 
hidrográficas. Geologia e geomorfologia. Pedologia. Clima. Remanescentes de vegetação. Fauna de 
vertebrados.  Legislação  ambiental  pertinente.  Fatores  Abióticos  do  Meio  Ambiente:  Ar,  Água, 
Rochas e Solo; Os Recursos Naturais e sua Utilização pelo Homem e demais Seres vivos; Noções 
de Ecologia; Meio Ambiente e Qualidade de Vida.

TÉCNICO  MUNICIPAL  DE  NÍVEL  SUPERIOR  A  –  FISCALIZAÇÃO  DE  OBRAS  E 
POSTURAS  :  

     PORTUGUÊS: Ortografia,  Acentuação gráfica,  Pontuação, Classes de palavras:  artigo, 
nome,  pronome,  verbo,  palavras  relacionadas  (preposição  e  conjunção),  Flexão  nominal, 
Concordância  nominal,  Flexão verbal:  número  pessoal  e  modo  temporal,  Concordância  verbal, 
Formação de palavra: composição e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos 
da  oração;  b-  coordenação e  subordinação,  Regência  nominal  e  verbal,  Colocação pronominal, 
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Sinonímia,  antonímia,  polissemia,  denotação  e  conotação,  Recursos  lingüísticos  (linguagem 
figurada), Redação, Interpretação de textos.

MATEMÁTICA: Propriedades,  Simplificação  de  radicais,  Operações  radicais, 
Racionalização simples,  Equações incompletas,  Resolução de uma equação, Sistema simples  de 
equações, Equações de 1o e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e função, Função 
de 1o Grau, Funções, Função constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, Razão 
e  proporção,  Grandezas  proporcionais,  Regra  de  três  simples,  Regra  de  três  composta, 
Porcentagem, Juros (Simples e Composto), Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de 
números  racionais:  operações,  Expressões  algébricas:  operações,  Radicais:  operações, 
simplificação, racionalização, propriedades.

 CONHECIMENTOS  ESPECÍFICOS:  Finalidades  da  fiscalização;  A  “medida”;  A 
armação; A concretagem; Redes de água e esgoto; Galerias; Ferramentas; Metragem; Cubicagem; 
Recebimento  Definitivo;  Taxas,  Tributos,  Impostos,  Emolumentos,  Contribuição  de  Melhoria, 
Hierarquia, Direitos e deveres do funcionário. Regulamentação de obras, registros, documentação 
de  habilitação  para  execução  de  obras.  Noções  básicas  de  administração  pública  municipal  de 
acordo com o que dispõe a Lei Orgânica Municipal e Código de Posturas; fundamentos e técnicas 
de  fiscalização  de  obras  e  construção  civil;  elementos  de  Direito  Urbanístico;  fundamentos  e 
técnicas  de  fiscalização  de  posturas;  ética  profissional;  noções  da  aplicação  da  Lei  de 
Responsabilidade Fiscal; conhecimentos básicos de informática, internet e operação de programas 
redatores  de  texto,  planilhas  eletrônicas  de  cálculo  e  noções  de  desenho  em  AutoCAD; 
conhecimento das legislações pertinentes, em especial Lei Complementar 101/2000.

TÉCNICO MUNICIPAL DE NÍVEL SUPERIOR A – SERVIÇO SOCIAL  :  

     PORTUGUÊS: Ortografia,  Acentuação gráfica,  Pontuação, Classes de palavras:  artigo, 
nome,  pronome,  verbo,  palavras  relacionadas  (preposição  e  conjunção),  Flexão  nominal, 
Concordância  nominal,  Flexão verbal:  número  pessoal  e  modo  temporal,  Concordância  verbal, 
Formação de palavra: composição e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos 
da  oração;  b-  coordenação e  subordinação,  Regência  nominal  e  verbal,  Colocação pronominal, 
Sinonímia,  antonímia,  polissemia,  denotação  e  conotação,  Recursos  lingüísticos  (linguagem 
figurada), Redação, Interpretação de textos.

 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Ética profissional, responsabilidade e trabalho em 
equipe.  Educação em Saúde: conceitos básicos. Teoria do Serviço Social,  Princípios básicos do 
Serviço Social,  Serviço Social  na área de saúde mental,  Serviço Social junto à família,  Serviço 
Social em Serviço de Saúde de urgência e emergência. Metodologia do Serviço Social, Atuação do 
Serviço  Social  com crianças  e  adolescentes,  Ética  Profissional  –  Código de Ética  Profissional,  
Equipe  multiprofissional,  L.O  .A  .S.,  Metodologia  do  Planejamento,  Lei  8.662/93  –  Lei  que 
regulamenta a profissão de Assistente Social, Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do 
Idoso.Lei Maria da Penha. Planejamento Familiar. Lei Orgânica de Saúde – Lei 8 080 e 8142 – 
Ministério da Saúde, Brasília 1990. Programa de Saúde da Família, Pacto pela saúde; Tipificação 
Nacional  de  Serviços  Socioassistenciais;  Sistema  único  de  Assistência  Social-SUAS;  Política 
Nacional de Assistência Social-PNAS; Norma Operacional Básica-NOB/SUAS e, Lei Orgânica de 
Segurança Alimentar e Nutricional-LOSAN.

TÉCNICO MUNICIPAL DE NÍVEL SUPERIOR A – PROCURADORIA JURÍDICA  :  

     PORTUGUÊS: Ortografia,  Acentuação gráfica,  Pontuação, Classes de palavras:  artigo, 
nome,  pronome,  verbo,  palavras  relacionadas  (preposição  e  conjunção),  Flexão  nominal, 
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Concordância  nominal,  Flexão verbal:  número  pessoal  e  modo  temporal,  Concordância  verbal, 
Formação de palavra: composição e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos 
da  oração;  b-  coordenação e  subordinação,  Regência  nominal  e  verbal,  Colocação pronominal, 
Sinonímia,  antonímia,  polissemia,  denotação  e  conotação,  Recursos  lingüísticos  (linguagem 
figurada), Redação, Interpretação de textos.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: I - Direito Constitucional: Teoria Geral do Direito 
Constitucional. Objeto e Conteúdo do Direito Constitucional. Constituição: conceito e classificação. 
Poder constituinte e originário e derivado. Revisão Constitucional. Normas constitucionais: 
classificação. Preâmbulo, normas constitucionais programáticas e princípios constitucionais. 
Disposições constitucionais transitórias. Hermenêutica constitucional. Controle de 
constitucionalidade: sistema brasileiro. Evolução histórica. Ação de inconstitucionalidade por 
omissão. Ação direta de inconstitucionalidade. Ação declaratória de constitucionalidade. Arguição 
de descumprimento de preceito fundamental. Direitos e garantias individuais e coletivos. Princípio 
da legalidade. Princípio da isonomia. Regime constitucional da propriedade. Remédios 
constitucionais: Habeas corpus, mandado de segurança, mandado de injunção e habeas data. Direito 
de petição. Direitos políticos: sistema político brasileiro. Direitos sociais e sua efetivação. 
Federação. Repartição de competência no Estado Federal. Federação brasileira: características, 
discriminação de competência na Constituição de 1988. Organização dos Poderes: mecanismos de 
freios e contrapesos. União: competência. Estado: competência e autonomia. Administração 
pública: princípios constitucionais. Poder Executivo: Presidente da República e Ministros de 
Estado: atribuições. Medidas provisórias. Poder Judiciário: organização e estatuto constitucional da 
magistratura. Supremo Tribunal Federal: organização e competência. Superior Tribunal de Justiça: 
organização e competência. Justiça federal: organização e competência. Justiça do trabalho: 
organização e competência.
II - Direito Administrativo: Conceito. Direito Público. Direito Privado. Fontes. Interpretação.
Sistemas  Administrativos.  Administração  Pública:  Conceito.  Elementos.  Poderes  de  Estado. 
Entidades  políticas  e  Administrativas.  Órgãos  Públicos.  Agentes  Públicos.  Agentes  Políticos. 
Poderes  Administrativos.  Poderes  políticos.  Poder  de  Polícia.  Uso  e  Abuso  do  Poder.  Atos 
Administrativos: Conceito. Requisitos. Atributos. Classificação. Espécies. Motivação e Invalidação; 
Contrato  Administrativo:  Conceito.  Peculiaridades.  Formalização.  Execução.  Extinção. 
Prorrogação.  Inexecução.  Revisão.  Rescisão.  Espécies.  Licitação:  Conceito,  Finalidade.  Objeto. 
Dispensa.  Inexibilidade.  Princípios.  Modalidades.  Fases  da Licitação.  Sanções  Penais.  Processo 
disciplinar. Acumulação de empregos públicos. Lei n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores. Lei 
nº. 10.520/2002. 
III  -  Direito  Civil:  Pessoa  natural:  Conceito.  Capacidade  jurídica.  Incapacidade  absoluta. 
Incapacidade  relativa.  Cessação  da  incapacidade.  Começo  da  personalidade  natural. 
Individualização da pessoa natural. Extinção da personalidade natural. Pessoa Jurídica: Conceito. 
Classificação. Começo e fim da pessoa jurídica. Capacidade. Responsabilidade Civil.
Despersonalização.  Domicílio  Civil.  Bens:  Conceito.  Características.  Classificação.  Ato Jurídico 
em Sentido Estrito: Conceito. Classificação. Negócio Jurídico: Conceito. Classificação. Elementos 
essenciais gerais. Forma e prova do ato negocial. Defeitos do negócio jurídico (erro, dolo, coação, 
simulação  e  fraude  contra  credores).  Nulidade  e  anulabilidade  do  negócio  jurídico,  elementos 
acidentais (condição, termo, modo ou enemprego). Direitos Reais sobre Coisas Alheias: Conceito. 
Espécies. Direitos Reais limitados de gozo (enfiteuse, servidão predial, uso fruto, uso, habitação e 
renda constituída sobre imóvel). Direitos Reais de garantia (penhor, anticrese, hipoteca, alienação 
fiduciária em garantia).Direito Real de Aquisição (compromisso irretratável de venda). Contratos: 
Conceito. Formação. Classificação. Efeitos particulares dos contratos (direito de retenção, vícios 
redibitórios, evicção e arras), compra e venda, doação, locação de coisa móvel e imóvel, depósito e 
mandato.
IV - Direito Processual Civil: Jurisdição: contenciosa e voluntária. Órgãos da jurisdição.

40



PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

Competência:  espécies,  perpetuação  e  modificações.  Competência  internacional.  Incompetência. 
Conflito de Competência. Ação. Conceito, natureza jurídica, elementos e classificação. Condições 
da ação.  Cumulação de ações.  Processo.  Conceito,  natureza jurídica e  princípios  fundamentais. 
Pressupostos processuais. Procedimento ordinário e procedimento sumário. Partes. Capacidade e 
legitimidade.  Substituição  processual.  Litisconsórcio.  Assistência.  Intervenção  de  terceiros: 
oposição, nomeação à autoria, denunciação da lide e chamamento ao processo. Ação regressiva. 
Formação, suspensão e extinção do processo. Petição inicial. Requisitos. Inépcia da petição inicial. 
Pedido. Cumulação e Espécies de pedido. Atos processuais. Tempo e lugar dos atos processuais. 
Comunicação  dos  atos  processuais.  Citação  e  intimação.  Despesas  processuais  e  honorários 
advocatícios.  Resposta do réu: exceção, contestação e reconvenção.  Revelia.  Efeitos da revelia. 
Julgamento conforme o estado do processo. Audiência de instrução e julgamento. Prova. Princípios 
gerais. Ônus da prova. Sentença. Coisa julgada formal e material. Preclusão. Relativização da coisa 
julgada.  Duplo  Grau  de  Jurisdição.  Recursos.  Pressupostos.  Apelação,  agravo,  embargos  de 
declaração,  embargos  infringentes,  recurso  especial,  recurso  extraordinário  e  embargos  de 
divergência.  Ação  rescisória.  Liquidação  de  sentença.  Execução.  Regras  gerais.  Partes. 
Competência. Título executivo judicial e extrajudicial. Execução por quantia certa contra devedor 
solvente e contra devedor insolvente. Execução de obrigação de fazer e de não fazer. Execução 
contra  a  fazenda  pública.  Embargos  do  devedor.  Ação  popular  e  ação  civil  pública.  Ação  de 
improbidade  administrativa.  Mandado  de  segurança.  Ação  declaratória.  Declaratória  incidental. 
Ação de consignação em pagamento. Ação monitória. Embargos de terceiros. Tutela antecipada e 
tutela específica. Medidas cautelares.
V - Direito do Trabalho e Direito Processual do Trabalho: definição, fontes. Contrato individual de 
trabalho:  conceito,  requisitos,  classificação.  Sujeitos  do  contrato  de  trabalho.  Salário  e 
remuneração.  13º  salário.  Salário  do  menor  e  do  aprendiz.  Equiparação  salarial.  Suspensão  e 
interrupção do contrato de trabalho. Alteração do contrato individual de trabalho. Justa causa de 
despedida do empregado. Rescisão do contrato de trabalho. Culpa recíproca. Despedida indireta e 
dispensa arbitrária. Rescisão do contrato de trabalho. Aviso prévio. Indenizações em decorrência de 
dispensa do empregado.  Fundo de Garantia  do Tempo de Serviço.  Estabilidade.  Inquérito  para 
apuração  de  falta  grave.  Estabilidade  especial.  Trabalho  extraordinário  e  trabalho  noturno. 
Adicional de horas extras. Repouso semanal remunerado. Férias: direito do empregado, época de 
concessão  e  remuneração.  Segurança  e  higiene  do  trabalho.  Periculosidade  e  insalubridade. 
Trabalho da mulher. Estabilidade da gestante. Trabalho noturno e trabalho proibido. Trabalho do 
menor. Profissões regulamentadas. Organização sindical. Natureza jurídica, criação, administração 
e dissolução de Sindicatos. Convenções e acordos coletivos de trabalho.
Medição e arbitragem. Representação dos trabalhadores nas empresas. Direito de greve.
Serviços  essenciais.  Prescrição  e  decadência.  Justiça  do  trabalho.  Organização.  Competência. 
Competência:  justiça  do  trabalho  e  justiça  federal.  Princípios  gerais  que  informam o processo 
trabalhista.  Dissídios  individuais.  Execução  do  processo  trabalhista.  Embargos  à  execução  no 
processo trabalhista.
VI - Direito Penal: Crimes contra a administração pública.
VII - Código de Ética e Disciplina do Advogado. 
VIII - Crime de Responsabilidade de Prefeito e Vereadores – Lei 89.06/94.
IX – Procedimento de Técnica Legislativa – LC nº 95\1998
X - Lei de Responsabilidade Fiscal – LC nº 101\00
XI - Lei Orçamentária nº 4320\64
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ANEXO II – MODELO DE RECURSO

Ao
INDEC – Instituto Nacional de Desenvolvimento Educacional e Capacitação

Nome do Candidato: 
_______________________________________________________________________

E-mail:__________________________________________________________________

Endereço:______________________________________________________________

Número do Documento de Identidade: _______________________________________

Cargo/Função:__________________________________________________________

Questionamento__________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________

Embasamento:___________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________

Data: ____________________

Assinatura: ______________________________________________________________

42



PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO III – DESCRIÇÃO DOS CARGOS

AJUDANTE DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

− limpar e desentupir ralos, caixas de passagem, rede de esgoto e de águas pluviais e bocas-de-lobo;
− raspar e pintar meios-fios, pintar redutores de velocidade e troncos de árvores;
− afixar sinalização gráfica em vias urbanas e estradas rurais, conforme orientação recebida;
− fazer abertura e limpeza de valas, limpeza de galerias, poços e tanques; 

− abrir valas no solo, escavar fossos e poços, extraindo terra, pedra e outros, utilizando ferramentas manuais 
apropriadas;

− auxiliar no assentamento de manilhas;

− preparar áreas para receber pavimentação ou ensaibramento;

− quebrar pedras e pavimentos;

− auxiliar no nivelamento de superfícies a serem pavimentadas ou ensaibradas;

− auxiliar na fabricação de tijolos, manilhas, tubos, telhas e outros artefatos de cimento ou barro;

− auxiliar na construção e montagem de palanques e andaimes e outras obras;

− transportar materiais de construção, móveis, equipamentos e ferramentas, de acordo com instruções recebidas;

− carregar e descarregar veículos, empilhando os materiais nos locais indicados;

− substituir lâmpadas e fusíveis e efetuar manutenção predial e consertos  simples;

− auxiliar nos trabalhos de limpeza e manutenção de cemitérios e no preparo de sepulturas, conforme orientação do 
profissional;

− auxiliar nos trabalhos de limpeza do depósito municipal mantendo-o em condição de perfeita higiene bem como 
alimentar os animais, conforme orientação superior;

− auxiliar no combate a vetores, conforme orientação recebida, aplicando substâncias químicas, realizando a limpeza 
e remoção de entulhos;

− auxiliar em campanhas de combate à dengue, febre amarela, leishmaniose, raiva animal e outras;

− auxiliar na captura de animais em vias públicas e no encaminhamento dos mesmos ao depósito municipal ou 
outros locais adequados;

− percorrer os logradouros, seguindo roteiros preestabelecidos, para varrer e recolher o lixo;

− despejar o lixo, amontoado ou acondicionado em latões ou sacos plásticos, em caminhões especiais da Prefeitura, 
valendo-se de esforço físico e ferramentas manuais, para possibilitar seu transporte.

ARTÍFICE DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - CARPINTEIRO

- selecionar a madeira e demais elementos necessários, escolhendo o material mais adequado para assegurar a 
qualidade do trabalho;
- traçar na madeira os contornos da peça a ser confeccionada, segundo o desenho ou modelo solicitado;
- serrar, aplainar, alisar e furar a madeira, utilizando as ferramentas apropriadas para obter os componentes necessários 
à montagem da peça;
- instalar esquadrias, portas, portais, janelas e similares, encaixando-as e fixando-as nos locais previamente 
preparados, de acordo com orientação recebida;
- reparar e conservar objetos de madeira, substituindo total ou parcialmente peças desgastadas e deterioradas, ou 
fixando partes soltas para recompor sua estrutura;
- confeccionar e restaurar mobiliário escolar e de escritório pertencente à Prefeitura;
- revestir mobiliário pertencente à Prefeitura com laminados (fórmica) e outros materiais;
- confeccionar palcos, arquibancadas, placas indicativas de obras públicas, enfeites de datas comemorativas e 
recreativas, segundo as especificações determinadas, bem como supervisionar e executar o transporte  de palcos;
- confeccionar casas de madeira segundo especificação técnica e supervisão do responsável pela obra;
- realizar reformas ou tarefas de manutenção em casas populares.
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ARTÍFICE DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - ENCANADOR

- montar, instalar, conservar e reparar sistemas de tubulação de material metálico e não metálico, de alta ou baixa 
pressão, unindo e vedando tubos com auxílio de furadeiras, esmeril, prensa, maçarico e outros dispositivos mecânicos, 
para possibilitar a condução de água, esgoto, gás e outros fluidos;
- instalar louças sanitárias, condutores, caixas d'água, chuveiros e outras partes componentes de instalações 
hidráulicas, utilizando níveis, prumos, soldas e ferramentas manuais;
- instalar registros e outros acessórios de canalização, fazendo as conexões necessárias, para completar a instalação do 
sistema;
- localizar e reparar vazamentos;
- manter em bom estado as instalações hidráulicas, substituindo ou reparando as partes componentes, tais como 
tubulações, válvulas, junções, aparelhos, revestimentos isolantes e outros;
- orientar e treinar os servidores que auxiliam a execução dos trabalhos de encanamento, orientando quanto às medidas 
de segurança e ao uso de equipamento protetor para o desempenho das tarefas.

ARTÍFICE DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - ELETRICISTA

- instalar fiação elétrica em baixa e alta tensão, montar quadros de distribuição, caixas de fusível, tomadas e 
interruptores, de acordo com plantas, esquemas, especificações técnicas e instruções recebidas;
- testar a instalação elétrica, fazendo-a funcionar repetidas vezes para comprovar a exatidão do trabalho executado;
- testar circuitos de instalações  elétricas, utilizando aparelhos de precisão, para detectar as partes defeituosas;
- reparar ou substituir unidades danificadas, utilizando ferramentas manuais, soldas e materiais isolantes para manter 
as instalações elétricas em condições de funcionamento;
- executar serviços de limpeza e reparo em geradores e motores;
- ler desenhos e esquemas de circuitos elétricos;
- reparar as luminárias públicas substituindo e instalando lâmpadas, fotocélulas, reatores, braços etc.
- trocar lâmpadas em semáforos;
- substituir fusíveis, relés, bobinas, lâmpadas e demais equipamentos elétricos;
- orientar e treinar os servidores que o auxiliam na execução dos trabalhos típicos da classe, inclusive quanto a 
precauções e medidas de segurança;
- zelar pela conservação e guarda dos materiais, ferramentas e equipamentos que utiliza;
- manter limpo e arrumado o local de trabalho;
- requisitar o material necessário à execução dos trabalhos;
- executar outras atribuições afins.

ARTÍFICE DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - JARDINEIRO

- preparar as áreas para o plantio de cultivos diversos, procedendo à limpeza do terreno, bem como covear e abrir 
valas, observando as dimensões e características estabelecidas;
- plantar mudas e sementes em praças, parques, canteiros, ruas,  jardins e hortas; 
- proceder à limpeza de áreas cultivadas, tais como canteiros, hortas, jardins e viveiros, e fazer as podas necessárias;
- preparar recipientes para o plantio de sementes e mudas, coletando terriço em locais determinados, peneirando-o, 
retirando impurezas, adicionando material orgânico, adubos e/ou corretivos, colocando-os nos recipientes adequados;
- plantar sementes de plantas ornamentais, arbóreas ou frutíferas e hortaliças em sementeiras ou áreas preparadas, 
recobrindo-as com material adequado e regando-as para germinação;
- repicar plântulas em recipientes ou locais adequados para crescimento ou espera;
- observar as instruções preestabelecidas quanto a alinhamento, balizamento e coroamento de mudas;
- auxiliar em experiências que visem a germinação e o melhoramento de espécies de vegetais;
- executar as diversas modalidades de enxertia, visando a realização e a análise de estudos experimentais;
- acompanhar os aspectos fitossanitários e de evolução das espécies acondicionadas em áreas experimentais, sob 
orientação superior;
- demarcar, sob supervisão, pomares, hortas e outros cultivos visando o espaçamento adequado a cada tipo de cultura;
- aplicar produtos fitosanitários, mediante orientação superior;
- distribuir sementes e mudas de plantas,  procedendo ao registro de dados quanto a espécie, qualidade e destinação, 
bem como identificando o beneficiário, a fim de que possa ser feito o acompanhamento técnico da evolução do 
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cultivo;
- realizar a adubação orgânica e química da terra,
- operar equipamentos de irrigação,
- distribuir hortaliças cultivadas,  procedendo ao registro de dados quanto a espécie, qualidade e destinação, bem como 
identificando o beneficiário.

ARTÍFICE DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - HORTELÃO

- preparar as áreas para o plantio de cultivos diversos, procedendo à limpeza do terreno, bem como covear e abrir 
valas, observando as dimensões e características estabelecidas;
- plantar mudas e sementes em praças, parques, canteiros, ruas,  jardins e hortas; 
- proceder à limpeza de áreas cultivadas, tais como canteiros, hortas, jardins e viveiros, e fazer as podas necessárias;
- preparar recipientes para o plantio de sementes e mudas, coletando terriço em locais determinados, peneirando-o, 
retirando impurezas, adicionando material orgânico, adubos e/ou corretivos, colocando-os nos recipientes adequados;
- plantar sementes de plantas ornamentais, arbóreas ou frutíferas e hortaliças em sementeiras ou áreas preparadas, 
recobrindo-as com material adequado e regando-as para germinação;
- repicar plântulas em recipientes ou locais adequados para crescimento ou espera;
- observar as instruções preestabelecidas quanto a alinhamento, balizamento e coroamento de mudas;
- auxiliar em experiências que visem a germinação e o melhoramento de espécies de vegetais;
- executar as diversas modalidades de enxertia, visando a realização e a análise de estudos experimentais;
- acompanhar os aspectos fitossanitários e de evolução das espécies acondicionadas em áreas experimentais, sob 
orientação superior;
- demarcar, sob supervisão, pomares, hortas e outros cultivos visando o espaçamento adequado a cada tipo de cultura;
- aplicar produtos fitosanitários, mediante orientação superior;
- distribuir sementes e mudas de plantas,  procedendo ao registro de dados quanto a espécie, qualidade e destinação, 
bem como identificando o beneficiário, a fim de que possa ser feito o acompanhamento técnico da evolução do 
cultivo;
- realizar a adubação orgânica e química da terra,
- operar equipamentos de irrigação,
- distribuir hortaliças cultivadas,  procedendo ao registro de dados quanto a espécie, qualidade e destinação, bem como 
identificando o beneficiário.

ARTÍFICE DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - PEDREIRO

- executar serviços de construção, manutenção e demolição de obras de alvenaria;
- construir alicerces, empregando pedras ou cimento, para fornecer a base de paredes, muros e construções similares;
- assentar tijolos, ladrilhos, azulejos, pedras e outros materiais (tais como paralelepípedos, bloquetes);
- revestir pisos, paredes e tetos, aplicando camadas de cimento ou assentando ladrilhos, azulejos e similares, de acordo 
com instruções recebidas;
- aplicar camadas de gesso sobre as partes interiores e tetos de edificações;
- construir bases de concreto ou de outro material, conforme as especificações e instruções recebidas, para possibilitar 
a instalação de máquinas, postes e similares;
- construir caixas d'água, caixas coletoras de água e  esgoto,   bem como caixas de concreto para colocação de bocas-
de-lobo;
- construir pré-moldados e artefatos de cimento, bancos de praça, divisores de faixa de trânsito de automóveis, 
utilizando fôrmas próprias e materiais específicos; 
- preparar a mistura dos insumos necessários à confecção de peças pré-moldadas acionando o mecanismo de máquinas 
próprias;
- executar trabalhos de reforma e manutenção de prédios;
- montar tubulações para instalações elétricas;
- preparar superfícies a serem pavimentadas e pavimentá-las, assentando pedras ou elementos de concreto pré-
moldados;
- assentar meios-fios;
- executar trabalhos de manutenção e recuperação de pavimentos.
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ARTÍFICE DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - PINTOR

- executar serviços de pintura em paredes, portões, móveis, pisos, asfalto e outras superfícies;
- limpar e preparar superfícies a serem pintadas, raspando-as, lixando-as e emassando-as, utilizando raspadeiras, 
solventes e outros procedimentos adequados para retirar a pintura velha e eliminar resíduos, quando for o caso;
- raspar chão com máquina própria e aplicar selador acrílico;
- retocar falhas e emendas nas superfícies, a fim de corrigir defeitos e facilitar a aderência da tinta;
- preparar o material de pintura, misturando tintas, óleos e substâncias diluentes e secantes em proporções adequadas, 
para obter a cor e a qualidade especificadas;
- pintar superfícies internas e externas, aplicando camadas de tinta e verniz, utilizando pincéis, rolos ou pistola.

ARTÍFICE DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SERRALHEIRO

- confeccionar, reparar e instalar peças e elementos diversos em chapas de metal como aço, ferro galvanizado, cobre, 
estanho, latão, alumínio e zinco; 
- recortar, modelar e trabalhar barras perfiladas de materiais ferrosos e não ferrosos para fabricar esquadrias, portas, 
grades, vitrais e peças similares;
- planejar o trabalho determinando o material para a execução do projeto;
- garantir segurança no local de trabalho obedecendo às normas de segurança do trabalho, utilizando equipamentos de 
proteção individual;
- zelar pela limpeza e organização do local de trabalho;
- tratar peças de acordo com medidas do projeto;
- montar peças;
- examinar marcações do corte;
- verificar as dimensões do corte;
- participar da avaliação da obra;
- calcular custo-benefício do reparo;
- recuperar peça;
- executar outras atribuições afins.

MECÂNICO

- inspecionar veículos, máquinas pesadas e aparelhos eletromecânicos em geral, diretamente ou utilizando aparelhos 
específicos, a fim de detectar as causas da anormalidade de funcionamento;
- desmontar, limpar, reparar, ajustar e montar carburadores, peças de transmissão, diferencial e outras que requeiram 
exame, seguindo técnicas apropriadas e utilizando ferramental necessário;
- revisar motores e peças diversas, utilizando ferramentas manuais, instrumentos de medição e controle, e outros 
equipamentos necessários, para aferir-lhes as condições de funcionamento;
- regular, reparar e, quando necessário, substituir peças dos sistemas de freio, ignição, alimentação de combustível, 
transmissão, direção, suspensão e outras, utilizando  ferramentas e instrumentos apropriados, para recondicionar o 
equipamento e assegurar seu funcionamento regular;
- montar motores e demais componentes do equipamento, guiando-se por esquemas, desenhos e especificações 
pertinentes, para possibilitar sua utilização;
- fazer reparos simples no sistema elétrico de veículos e de máquinas pesadas;
- orientar e treinar os servidores que auxiliam na execução das atribuições típicas da classe;
- manter limpo o local de trabalho;
- zelar pela guarda e conservação de ferramentas, equipamentos e materiais que utiliza;
- executar outras atribuições afins.

MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES

- dirigir automóveis, caminhonetes e demais veículos de transporte de passageiros;
- dirigir ambulâncias para o transporte de pacientes juntamente com profissionais da área da saúde zelando pela 
segurança dos passageiros, verificando o fechamento de portas e o uso de cintos de segurança;
- verificar diariamente as condições de funcionamento do veículo, antes de sua utilização: pneus, água do radiador, 
bateria, nível de óleo, sinaleiros, freios,  embreagem, faróis, abastecimento de combustível etc.;
- verificar se a documentação do veículo a ser utilizado está completa, bem como devolvê-la à chefia imediata quando 
do término da tarefa;
- zelar pela segurança dos passageiros verificando o fechamento de portas e o uso de cintos de segurança;
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- zelar pelo bom andamento da viagem ou do trajeto, adotando as medidas cabíveis na prevenção ou solução de 
qualquer anormalidade, para garantir a segurança dos passageiros, transeuntes e outros veículos;
- fazer pequenos reparos de urgência;
manter o veículo limpo, interna e externamente, e em condições de uso, levando-o à manutenção sempre que 
necessário;
- observar os períodos de revisão e manutenção preventiva do veículo;
anotar, segundo normas estabelecidas, a quilometragem rodada, viagens realizadas, objetos e pessoas transportadas, 
itinerários e outras ocorrências;
- recolher o veículo após o serviço, deixando-o corretamente estacionado e fechado;
- conduzir os servidores da Prefeitura, em lugar e hora determinados, conforme itinerário estabelecido ou instruções 
específicas;
- realizar a entrega de correspondências, notificações e volumes aos destinatários;
- Auxiliar médico em emergências na ambulância.
- Auxiliar deficientes, gestantes, idosos e crianças no embarque e desembarque.
- Liberar embarque e desembarque em local seguro e permitido.
- Colocar objetos dos passageiros no compartimento de bagagem.
- Acondicionar carga no veículo.
- Verificar condições físicas da carga.
- Acomodar ocupantes no veiculo.
- Embarcar produtos embalados.
- Manusear cargas.
- Retirar objetos dos passageiros do compartimento de bagagem.
- Conferir quantidades dos bens a serem transportados.
- Emitir comprovantes de prestação de serviços ou entrega de mercadorias 
- Efetuar prestação de contas
- Custodiar valores ou objetos como fiel depositário
- Conferir dados do cliente para entrega de mercadorias e execução de serviços
- Recolher assinatura do recebedor da mercadoria ou serviço
- Assinar comprovante de débito no fornecimento de combustíveis.
executar outras atribuições afins.

MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS

- dirigir caminhões, caminhões guincho, carretas, caminhão basculante, caminhão Muck, comboio, caminhão 
poliguindaste e demais veículos automotores de transporte de cargas;
- dirigir micro-ônibus, ônibus e demais veículos automotores para transportes de escolares e demais passageiros;
- dirigir veículos automotores destinados às atividades de recapeamento de vias públicas;
- orientar o carregamento e descarregamento de cargas a fim de manter o equilíbrio do veículo e evitar danos aos 
materiais transportados;
- verificar diariamente as condições de funcionamento do veículo, antes de sua utilização: pneus, água do radiador, 
bateria, nível de óleo, sinaleiros, freios,  embreagem, faróis, abastecimento de combustível etc.;
- verificar se a documentação do veículo a ser utilizado está completa, bem como devolvê-la à chefia imediata quando 
do término da tarefa;
- zelar pela segurança dos passageiros verificando o fechamento de portas e o uso de cintos de segurança;
- zelar pelo bom andamento da viagem ou do trajeto, adotando as medidas cabíveis na prevenção ou solução de 
qualquer anormalidade, para garantir a segurança dos passageiros, transeuntes e outros veículos;
- fazer pequenos reparos de urgência;
- manter o veículo limpo, interna e externamente, e em condições de uso, levando-o à manutenção sempre que 
necessário;
- observar os períodos de revisão e manutenção preventiva do veículo;
- anotar, segundo normas estabelecidas, a quilometragem rodada, viagens realizadas, objetos e pessoas transportadas, 
itinerários e outras ocorrências;
- recolher o veículo após o serviço, deixando-o corretamente estacionado e fechado;
- conduzir os servidores da Prefeitura, em lugar e hora determinados, conforme itinerário estabelecido ou instruções 
específicas;
- realizar a entrega de correspondências, notificações e volumes aos destinatários;
- Auxiliar médico em emergências na ambulância.
- Auxiliar deficientes, gestantes, idosos e crianças no embarque e desembarque.
- Liberar embarque e desembarque em local seguro e permitido.
- Colocar objetos dos passageiros no compartimento de bagagem.
- Acondicionar carga no veículo.
- Verificar condições físicas da carga.
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- Acomodar ocupantes no veiculo.
- Embarcar produtos embalados.
- Manusear cargas
- Retirar objetos dos passageiros do compartimento de bagagem
- Conferir quantidades dos bens a serem transportados.
- Emitir comprovantes de prestação de serviços ou entrega de mercadorias 
- Efetuar prestação de contas
- Custodiar valores ou objetos como fiel depositário
- Conferir dados do cliente para entrega de mercadorias e execução de serviços
- Recolher assinatura do recebedor da mercadoria ou serviço
- Assinar comprovante de débito no fornecimento de combustíveis.
- executar outras atribuições afins.

VIGIA

- manter vigilância sobre depósitos de materiais, pátios, áreas abertas, centros de esportes, escolas, terminal 
rodoviário, estação rodoviária, mercados públicos, parques, hortos florestais, obras em execução e edifícios onde 
funcionam repartições municipais;
- percorrer sistematicamente as dependências de edifícios da Prefeitura e áreas adjacentes, verificando se portas, 
janelas, portões e outras vias de acesso estão fechadas corretamente e observando pessoas que lhe pareçam suspeitas, 
para possibilitar a tomada de medidas preventivas;
- fiscalizar a entrada e saída de pessoas nas dependências de edifícios municipais, prestando informações e efetuando 
encaminhamentos, examinando autorizações, para garantir a segurança do local;
- zelar pela segurança de materiais e veículos postos sob sua guarda;
- controlar e orientar a circulação de veículos e pedestres nas áreas de estacionamento público municipal, para manter 
a ordem e evitar acidentes;
- vigiar materiais e equipamentos destinados a obras;
- praticar os atos necessários para impedir a invasão de edifícios públicos municipais, inclusive solicitar a ajuda 
policial quando necessário;
- comunicar imediatamente à autoridade superior quaisquer irregularidades encontradas;
- contatar, quando necessário, órgãos públicos, comunicando a emergência e solicitando socorro;
- zelar pela limpeza das áreas sob sua vigilância;
- executar outras atribuições afins.

ATENDENTE ADMINISTRATIVO

- executar, sob supervisão direta, as atividades relacionadas ao atendimento a funcionários e ou munícipes pessoal -
mente, por meio eletrônico e/ou via telefone;
- atender ao público em geral, indagando-os suas pretensões, tirando suas duvidas, orientando-os; recebendo recados, 
encaminhando-os aos setores e ou pessoas devidas;
- controlar fluxo de pessoas conforme orientações recebidas;
- zelar pela ordem, higiene, conservação e disciplina do ambiente de trabalho.
- prestar orientações, 
- fazer agendamentos diversos, 
- organizar e arquivar prontuários, bem como documentos correlatos;
- executar sob supervisão tarefas simples de apoio a áreas administrativas;
- preenchimento de formulários diversos;
- encaminhamento de processos;
- executar procedimentos de organização e controle de serviços burocráticos em geral, sob supervisão direta.

AGENTE ADMINISTRATIVO I

- prestar informações de caráter geral, pessoalmente ou por telefone, anotando e transmitindo recados;
- dar pareceres e realizar pesquisas sobre um ou mais aspectos dos diversos setores da administração;
- participar da elaboração ou desenvolvimento de estudos, levantamentos, planejamento e implantação de serviços e 
rotinas de trabalho;
- examinar a exatidão de documentos, conferindo, efetuando registros, observando prazos, datas, posições financeiras, 
informando sobre o andamento do assunto pendente e, quando autorizado pela chefia, adotar providências de interesse 
da Prefeitura;
- auxiliar o profissional na realização de estudos de simplificação de rotinas administrativas, executando levantamento 
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de dados, tabulando e desenvolvendo estudos organizacionais;
- redigir, rever a redação ou aprovar minutas de documentos legais, relatórios, pareceres que exijam pesquisas 
específicas e correspondências que tratam de assuntos de maior complexidade;
- elaborar, sob orientação, quadros e tabelas estatísticos, fluxogramas, organogramas e gráficos em geral;
- colaborar com o técnico da área na elaboração de manuais de serviço e outros projetos afins, coordenando as tarefas 
de apoio administrativo;
- estudar processos referentes a assuntos de caráter geral ou específico da unidade administrativa e propor soluções;
- coordenar a classificação, o registro e a conservação de processos, livros e outros documentos em arquivos 
específicos, de acordo com normas e orientações estabelecidas;
- interpretar leis, regulamentos e instruções relativas a assuntos de administração geral, para fins de aplicação, 
orientação e assessoramento;
- controlar o trâmite de processos que circulam na Prefeitura, em especial nos Gabinetes, para exame e despacho pelo 
Prefeito, Secretários e demais autoridades competentes;
- executar os serviços referentes ao cerimonial;
- elaborar ou colaborar na elaboração de relatórios parciais e anuais, atendendo às exigências ou normas da unidade 
administrativa;
- orientar a preparação de tabelas, quadros, mapas e outros documentos de demonstração do desempenho da unidade 
ou da administração;
- realizar, sob orientação específica, coleta de preços e concorrências públicas e administrativas para aquisição de 
material;
- orientar e supervisionar as atividades de controle de estoque, a fim de assegurar a perfeita ordem de armazenamento, 
conservação e níveis de suprimento;
- executar atividades relativas ao planejamento das contratações de bens e serviços da Prefeitura;
- produzir subsídios para a fixação de parâmetros econômicos para as licitações da Prefeitura;
- prestar apoio técnico às unidades da Prefeitura na preparação dos projetos básicos e termos de referência dos 
serviços;
- propor mecanismos de controle a serem incorporados nos editais para garantia de uma boa execução dos contratos;
- executar as atividade relativas à gestão do cadastro de fornecedores da Prefeitura, compreendendo atividades de 
registro, exclusão e alteração cadastral, com o objetivo de manter a base de dados atualizada e ampliando as 
alternativas de fornecedores habilitados;
- executar a gestão do cadastro de insumos e preços da Prefeitura, compreendendo atividades de registro, exclusão e 
alteração cadastral, com o objetivo de manter a base de dados atualizada e abrangendo as necessidades de consumo;
- prover a administração da Prefeitura com os preços de referência para procedimentos de aquisição de materiais e de 
serviços, e executando levantamentos estatísticos sobre a performance dos preços praticados;
- instruir e executar os procedimentos de aquisição de materiais e serviços compreendendo a execução de compras 
pelo sistema de registro de preço e pelo pregão eletrônico, operação e manutenção do portal eletrônico de compras, 
execução de compras diretas, preparação de solicitações de empenho, execução dos atos preparatórios para a 
elaboração de termos e contratos bem como executar atividades relativas à gestão da logística, compreendendo a 
armazenagem e a distribuição dos materiais de uso de consumo da Prefeitura;
- preparar relação de cobrança e pagamentos efetuados pela Prefeitura, especificando os saldos, para facilitar o 
controle financeiro;
- realizar, sob orientação específica, cadastramento de imóveis e estabelecimentos comerciais, a fim de que o 
Município possa recolher tributos;
- conferir documentos de receita, despesa e outros;
- fazer a conferência de extratos bancários, confrontando débitos e créditos, pesquisando quando for detectado erro e 
realizando a correção;
- fazer levantamento de contas para fins de elaboração de balancetes, balanços, boletins e outros demonstrativos 
contábil-financeiros;
- auxiliar na análise econômico-financeira e patrimonial da Prefeitura;
- coligir e ordenar os dados para elaboração do Balanço Geral;
- executar ou supervisionar o lançamento das contas em movimento, nas fichas e livros contábeis;
- preparar dinheiro em espécie e em cheques, em caixa, arrumando-o em lotes e anotando quantias, número dos 
cheques e outros dados em ficha própria do banco, para providenciar seu depósito em conta da Prefeitura;
- efetuar pagamentos, emitindo cheques ou entregando a quantia em moeda corrente, para saldar as obrigações da 
Prefeitura;
- calcular o valor total das transações efetuadas, comparando-o com as cifras anotadas nos registros, para verificar e 
conferir o saldo de caixa;
- calcular multas, juros e correção monetária de impostos e taxas atrasados;
- realizar atividades de administração de pessoal tais como emissão de folha de pagamento, ente outras;
- auxiliar na elaboração e aplicação de planos, normas e instrumentos para recrutamento, seleção, treinamento e 
demais aspectos da administração de pessoal,
- orientar os servidores que o auxiliam na execução das tarefas típicas da classe;
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- recepcionar pessoas, procurando identificá-las, averiguando suas pretensões, para prestar-lhes informações, marcar 
entrevistas, receber recados ou encaminhá-las a pessoas ou setores procurados bem como registrar os atendimentos 
realizados, anotando dados pessoais e comerciais, para possibilitar o controle dos mesmos; 
- manter atualizada lista de ramais e locais onde se desenvolvem as atividades da Prefeitura, correlacionando-as com 
os servidores, para prestar informações e encaminhamentos; 
- atender às chamadas telefônicas, anotando ou enviando recados, para obter ou fornecer informações;
- atender o público, informando sobre tributos, processos e outros assuntos relacionados com seu trabalho;
- operar microcomputador, utilizando programas básicos e aplicativos, para incluir, alterar e obter dados e 
informações, bem como consultar registros;
- arquivar processos, leis, publicações, atos normativos e documentos diversos de interesse da unidade administrativa, 
segundo normas preestabelecidas;
- receber, conferir e registrar a tramitação de papéis, fiscalizando o cumprimento das normas referentes a protocolo;
- autuar documentos e preencher fichas de registro para formalizar processos, encaminhando-os às unidades ou aos 
superiores competentes;
-controlar estoques, distribuindo o material quando solicitado e providenciando sua reposição de acordo com normas 
preestabelecidas;
- receber material de fornecedores, conferindo as especificações com os documentos de entrega;
- preencher fichas, formulários e mapas, conferindo as informações e os documentos originais;
- elaborar, sob orientação, demonstrativos e relações, realizando os levantamentos necessários;
- fazer averbações e conferir documentos contábeis;
- auxiliar na elaboração e revisão do plano de contas da Prefeitura;
- auxiliar na feitura global da contabilidade dos diversos impostos, taxas e demais componentes da receita;
- conferir diariamente documentos de receitas, despesas e outras;
- auxiliar na conciliação de extratos bancários, confrontando débitos e créditos, pesquisando quando for detectado erro 
e realizando a correção;
- auxiliar no levantamento de contas para fins de elaboração de balancetes, balanços, boletins e outros demonstrativos 
contábil-financeiros;
- coletar dados relativos a impostos, realizando pesquisas de campo, para possibilitar a atualização dos mesmos;
- efetuar cálculos simples de áreas, para a cobrança de tributos, bem como cálculos de acréscimos por atraso no 
pagamento dos mesmos;
- realizar atividades, relativas a gestão de recursos humanos,
- realizar estatísticas diversas para acompanhamento técnico e administrativo do funcionamento das diversas unidades 
da Prefeitura;
- realizar atividades de guarda e estocagem de material nas diversas unidades da Prefeitura;
- operar os sistemas informatizados da Prefeitura;
-executar outras atribuições afins.

AGENTE ADMINISTRATIVO

- prestar informações de caráter geral, pessoalmente ou por telefone, anotando e transmitindo recados;
- dar pareceres e realizar pesquisas sobre um ou mais aspectos dos diversos setores da administração;
- participar da elaboração ou desenvolvimento de estudos, levantamentos, planejamento e implantação de serviços e 
rotinas de trabalho;
- examinar a exatidão de documentos, conferindo, efetuando registros, observando prazos, datas, posições financeiras, 
informando sobre o andamento do assunto pendente e, quando autorizado pela chefia, adotar providências de interesse 
da Prefeitura;
- auxiliar o profissional na realização de estudos de simplificação de rotinas administrativas, executando levantamento 
de dados, tabulando e desenvolvendo estudos organizacionais;
- redigir, rever a redação ou aprovar minutas de documentos legais, relatórios, pareceres que exijam pesquisas 
específicas e correspondências que tratam de assuntos de maior complexidade;
- elaborar, sob orientação, quadros e tabelas estatísticos, fluxogramas, organogramas e gráficos em geral;
- colaborar com o técnico da área na elaboração de manuais de serviço e outros projetos afins, coordenando as tarefas 
de apoio administrativo;
- estudar processos referentes a assuntos de caráter geral ou específico da unidade administrativa e propor soluções;
- coordenar a classificação, o registro e a conservação de processos, livros e outros documentos em arquivos 
específicos, de acordo com normas e orientações estabelecidas;
- interpretar leis, regulamentos e instruções relativas a assuntos de administração geral, para fins de aplicação, 
orientação e assessoramento;
- controlar o trâmite de processos que circulam na Prefeitura, em especial nos Gabinetes, para exame e despacho pelo 
Prefeito, Secretários e demais autoridades competentes;
- executar os serviços referentes ao cerimonial;
- elaborar ou colaborar na elaboração de relatórios parciais e anuais, atendendo às exigências ou normas da unidade 
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administrativa;
- orientar a preparação de tabelas, quadros, mapas e outros documentos de demonstração do desempenho da unidade 
ou da administração;
- realizar, sob orientação específica, coleta de preços e concorrências públicas e administrativas para aquisição de 
material;
- orientar e supervisionar as atividades de controle de estoque, a fim de assegurar a perfeita ordem de armazenamento, 
conservação e níveis de suprimento;
- executar atividades relativas ao planejamento das contratações de bens e serviços da Prefeitura;
- produzir subsídios para a fixação de parâmetros econômicos para as licitações da Prefeitura;
- prestar apoio técnico às unidades da Prefeitura na preparação dos projetos básicos e termos de referência dos 
serviços;
- propor mecanismos de controle a serem incorporados nos editais para garantia de uma boa execução dos contratos;
- executar as atividade relativas à gestão do cadastro de fornecedores da Prefeitura, compreendendo atividades de 
registro, exclusão e alteração cadastral, com o objetivo de manter a base de dados atualizada e ampliando as 
alternativas de fornecedores habilitados;
- executar a gestão do cadastro de insumos e preços da Prefeitura, compreendendo atividades de registro, exclusão e 
alteração cadastral, com o objetivo de manter a base de dados atualizada e abrangendo as necessidades de consumo;
- prover a administração da Prefeitura com os preços de referência para procedimentos de aquisição de materiais e de 
serviços, e executando levantamentos estatísticos sobre a performance dos preços praticados;
- instruir e executar os procedimentos de aquisição de materiais e serviços compreendendo a execução de compras 
pelo sistema de registro de preço e pelo pregão eletrônico, operação e manutenção do portal eletrônico de compras, 
execução de compras diretas, preparação de solicitações de empenho, execução dos atos preparatórios para a 
elaboração de termos e contratos bem como executar atividades relativas à gestão da logística, compreendendo a 
armazenagem e a distribuição dos materiais de uso de consumo da Prefeitura;
- preparar relação de cobrança e pagamentos efetuados pela Prefeitura, especificando os saldos, para facilitar o 
controle financeiro;
- realizar, sob orientação específica, cadastramento de imóveis e estabelecimentos comerciais, a fim de que o 
Município possa recolher tributos;
- conferir documentos de receita, despesa e outros;
- fazer a conferência de extratos bancários, confrontando débitos e créditos, pesquisando quando for detectado erro e 
realizando a correção;
- fazer levantamento de contas para fins de elaboração de balancetes, balanços, boletins e outros demonstrativos 
contábil-financeiros;
- auxiliar na análise econômico-financeira e patrimonial da Prefeitura;
- coligir e ordenar os dados para elaboração do Balanço Geral;
- executar ou supervisionar o lançamento das contas em movimento, nas fichas e livros contábeis;
- preparar dinheiro em espécie e em cheques, em caixa, arrumando-o em lotes e anotando quantias, número dos 
cheques e outros dados em ficha própria do banco, para providenciar seu depósito em conta da Prefeitura;
- efetuar pagamentos, emitindo cheques ou entregando a quantia em moeda corrente, para saldar as obrigações da 
Prefeitura;
- calcular o valor total das transações efetuadas, comparando-o com as cifras anotadas nos registros, para verificar e 
conferir o saldo de caixa;
- calcular multas, juros e correção monetária de impostos e taxas atrasados;
- realizar atividades de administração de pessoal tais como emissão de folha de pagamento, ente outras;
- auxiliar na elaboração e aplicação de planos, normas e instrumentos para recrutamento, seleção, treinamento e 
demais aspectos da administração de pessoal,
- orientar os servidores que o auxiliam na execução das tarefas típicas da classe;
- recepcionar pessoas, procurando identificá-las, averiguando suas pretensões, para prestar-lhes informações, marcar 
entrevistas, receber recados ou encaminhá-las a pessoas ou setores procurados bem como registrar os atendimentos 
realizados, anotando dados pessoais e comerciais, para possibilitar o controle dos mesmos; 
- manter atualizada lista de ramais e locais onde se desenvolvem as atividades da Prefeitura, correlacionando-as com 
os servidores, para prestar informações e encaminhamentos; 
- atender às chamadas telefônicas, anotando ou enviando recados, para obter ou fornecer informações;
- atender o público, informando sobre tributos, processos e outros assuntos relacionados com seu trabalho;
- operar microcomputador, utilizando programas básicos e aplicativos, para incluir, alterar e obter dados e 
informações, bem como consultar registros;
- arquivar processos, leis, publicações, atos normativos e documentos diversos de interesse da unidade administrativa, 
segundo normas preestabelecidas;
- receber, conferir e registrar a tramitação de papéis, fiscalizando o cumprimento das normas referentes a protocolo;
- autuar documentos e preencher fichas de registro para formalizar processos, encaminhando-os às unidades ou aos 
superiores competentes;
-controlar estoques, distribuindo o material quando solicitado e providenciando sua reposição de acordo com normas 
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preestabelecidas;
- receber material de fornecedores, conferindo as especificações com os documentos de entrega;
- preencher fichas, formulários e mapas, conferindo as informações e os documentos originais;
- elaborar, sob orientação, demonstrativos e relações, realizando os levantamentos necessários;
- fazer averbações e conferir documentos contábeis;
- auxiliar na elaboração e revisão do plano de contas da Prefeitura;
- auxiliar na feitura global da contabilidade dos diversos impostos, taxas e demais componentes da receita;
- conferir diariamente documentos de receitas, despesas e outras;
- auxiliar na conciliação de extratos bancários, confrontando débitos e créditos, pesquisando quando for detectado erro 
e realizando a correção;
- auxiliar no levantamento de contas para fins de elaboração de balancetes, balanços, boletins e outros demonstrativos 
contábil-financeiros;
- coletar dados relativos a impostos, realizando pesquisas de campo, para possibilitar a atualização dos mesmos;
- efetuar cálculos simples de áreas, para a cobrança de tributos, bem como cálculos de acréscimos por atraso no 
pagamento dos mesmos;
- realizar atividades, relativas a gestão de recursos humanos,
- realizar estatísticas diversas para acompanhamento técnico e administrativo do funcionamento das diversas unidades 
da Prefeitura;
- realizar atividades de guarda e estocagem de material nas diversas unidades da Prefeitura;
- operar os sistemas informatizados da Prefeitura;
-executar outras atribuições afins.

SECRETÁRIO DE ESCOLA

- estabelecer as normas operacionais de seu setor, definindo as responsabilidades funcionais e submetendo-as à 
aprovação  da direção;
- organizar, superintender e distribuir entre seus auxiliares serviços de protocolo, escrituração, mecanografia, arquivo 
e estatística escolar;
- cumprir e fazer cumprir as determinações legais e as ordens do diretor ou de quem o substitua;
- manter sob sua guarda ou responsabilidade o arquivo e o material de secretaria;
- elaborar relatórios e instruir processos exigidos por órgãos da Administração Pública;
- manter e fazer manter atualizada a escrituração de livros, fichas e documentos relativos à vida da instituição, dos 
professores e a vida escolar dos alunos;
- redigir e fazer expedir toda a correspondência submetendo-a à assinatura do diretor;
- receber o supervisor educacional, atendendo suas solicitações dentro do prazo estabelecido;
- manter atualizada e ordenada toda legislação de ensino;
- assinar, juntamente com o diretor, os documentos de vida escolar;
- lavrar e subscrever todas as atas;
- rubricar todas as páginas dos livros de  secretária;
- promover incineração de documentos, de acordo com a legislação vigente;
- manter atualizados os dados estatísticos necessários à pesquisa educacional;
- executar outras atribuições afins.

TÉCNICO MUNICIPAL DE NÍVEL MÉDIO – ANÁLISES CLÍNICAS

- efetuar a coleta de material, empregando as técnicas e os instrumentos adequados;
- manipular substâncias químicas, físicas e biológicas, dosando-as conforme especificações, para a realização dos 
exames requeridos;
- realizar exames hematológicos, coprológicos, de urina, baciloscopia, (secreções, escarro e líquidos diversos) e 
outros, aplicando técnicas específicas e utilizando aparelhos e reagentes apropriados, a fim de obter subsídios para 
diagnósticos clínicos;
- registrar resultados dos exames em formulários específicos, anotando os dados e informações relevantes, para 
possibilitar a ação médica;
- realizar o transporte e armazenamento de produtos hemoterápicos, em caixas térmicas e geladeiras específicas, para 
garantir e assegurar os padrões de qualidade e funcionalidade requeridos;
- registrar e orientar servidores em sua área de atuação para apurarem e registrarem todos os procedimentos 
executados no âmbito da patologia clínica, efetuando o lançamento em planilha própria para efeito de registro e 
cobrança do SUS ou de outros órgãos conveniados;
- zelar pela assepsia, conservação e recolhimento do material, utilizando autoclaves, estufas e armários, e mantendo o 
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equipamento em estado funcional, para assegurar os padrões de qualidade e funcionalidade requeridos;
- observar o uso de indumentária apropriada, segundo as normas de higiene e do local de trabalho bem como utilizar 
equipamentos de proteção individual;
- orientar e supervisionar seus auxiliares, a fim de garantir a correta execução dos trabalhos;
- zelar pela conservação dos equipamentos que utiliza;
- controlar o material de consumo do laboratório, verificando o nível de estoque para, oportunamente, solicitar 
ressuprimento;
- executar outras atribuições afins.

TÉCNICO MUNICIPAL DE NÍVEL MÉDIO – ENFERMAGEM

− prestar, sob orientação do Médico ou Enfermeiro, serviços técnicos de enfermagem, ministrando medicamentos 
tratamento aos pacientes, como administração de sangue e plasma, controle de pressão venosa, monitorização
aplicação de respiradores artificiais;

− controlar sinais vitais dos pacientes, observando a pulsação e utilizando aparelhos de ausculta e pressão;
− prestar cuidados de conforto, movimentação ativa e passiva e de higiene pessoal, aplicação de diálise, cateterismo, 

instilações, lavagens de estômago, e outros tratamentos, para proporcionar bem-estar físico e mental  aos pacientes;
− efetuar curativos diversos, empregando os medicamentos e materiais adequados, segundo orientação médica;
− adaptar os pacientes ao ambiente hospitalar e aos métodos terapêuticos aplicados, realizando entrevistas de admissão, 

visitas diárias e orientando-os;
− auxiliar o Médico em pequenas cirurgias, observando equipamentos e entregando o instrumental necessário, conforme 

instruções recebidas;
− auxiliar na prestação de cuidados diretos de enfermagem a pacientes em estado grave;
− preparar e esterilizar material, instrumental, ambientes e equipamentos para a realização de exames, tratamentos

intervenções cirúrgicas;
− participar de campanhas de vacinação;
− assistir ao Enfermeiro na prevenção e no controle sistemático da infecção hospitalar e ambulatorial;
− assistir ao Enfermeiro na prevenção e controle de doenças transmissíveis em geral e nos programas de vigilância 

sanitária;
− auxiliar na coleta e análise de dados sociossanitários da comunidade, para o estabelecimento de programas 

educação sanitária;
− proceder a visitas domiciliares, a fim de efetuar testes de imunidade, vacinação, investigações, bem como auxiliar 

promoção e proteção da saúde de grupos prioritários;
− participar de programas e atividades de educação sanitária, visando a melhoria da saúde do indivíduo, da família e 

população em geral;
− participar na execução de programas e atividades de assistência integral à saúde individual e de grupos específicos, 

particularmente daqueles prioritários e de alto-risco;
− participar dos programas de higiene e segurança do trabalho e de prevenção de acidentes e de doenças profissionais

do trabalho;
− auxiliar na prevenção e controle das doenças transmissíveis em geral em programas de vigilância epidemiológica;
− participar do planejamento, programação, orientação e supervisão das atividades de assistência de enfermagem;
− participar de programas educativos de saúde que visem motivar e desenvolver atitudes e hábitos sadios em grupos 

específicos da comunidade (crianças, gestantes e outros);
− orientar à população em assuntos de sua competência;
− controlar o consumo de medicamentos e demais materiais de enfermagem, verificando nível de estoque para, quando 

for o caso, solicitar ressuprimento;
− supervisionar e orientar a limpeza e desinfecção dos locais de trabalho, bem como zelar pela conservação dos 

equipamentos que utiliza;
− anotar no prontuário do cliente as atividades da assistência de enfermagem para fins estatísticos, entre outros;
− assistir ao Enfermeiro na implantação de centro de custos de materiais de enfermagem;
− treinar os servidores que o auxiliam na execução de tarefas típicas da classe;
− orientar e supervisionar o pessoal auxiliar, a fim de garantir a correta execução dos trabalhos;
− executar outras atribuições afins.
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TÉCNICO MUNICIPAL DE NÍVEL MÉDIO – RADIOLOGIA

- selecionar os filmes a serem utilizados, de acordo com o tipo de radiografia requisitada pelo Médico, e colocá-los no 
chassi;
- posicionar o paciente adequadamente, medindo as distâncias para focalização da área a ser radiografada, a fim de 
assegurar a boa qualidade das chapas;
- zelar pela segurança da saúde dos pacientes que serão radiografados, instruindo-os quanto aos procedimentos que 
devem ser executados durante a operação do equipamento de raios x, bem como tomar providências cabíveis à 
proteção dos mesmos;
- operar equipamentos de raios X, acionando os dispositivos apropriados, para radiografar a área determinada;
- encaminhar o chassi à câmara escura para ser feita a revelação do filme;
- operar máquina reveladora, preparando e utilizando produtos químicos adequados, para revelar, fixar e secar as 
chapas radiográficas;
- encaminhar a radiografia já revelada ao Médico ou Cirurgião-dentista responsável pela emissão de diagnóstico, 
efetuando as anotações e registros necessários;
- controlar o estoque de filmes e demais materiais de uso no setor, verificando e registrando o consumo, para solicitar 
reposição, quando necessário;
- registrar e orientar servidores em sua área de atuação para apurar e registrar de todos os procedimentos executados 
no âmbito de sua atuação, efetuando o lançamento e registro em planilha própria para possibilitar a cobrança ao SUS 
ou outros órgãos conveniados;
- utilizar equipamentos e vestimentas de proteção contra os efeitos dos raios x, para segurança da sua saúde; 
- zelar pela conservação dos equipamentos que utiliza;
- orientar e treinar os servidores que o auxiliam na execução das tarefas típicas da classe;
- executar outras atribuições afins.

TÉCNICO MUNICIPAL DE NÍVEL MÉDIO – TOPOGRAFIA

- realizar levantamento cadastral, altimétrico e planimétrico, posicionando e manejando teodolitos, níveis, trenas, 
bússolas, telêmetros GPS e outros aparelhos de medição, para determinar altitudes, distâncias, ângulos, coordenadas 
de nível e outras características da superfície terrestre;
- realizar topografias especiais – industriais, subterrâneas e batimétricas,
- medir ângulos e distâncias;
- determinar coordenadas geográficas e planoretangulares;
- transportar coordenadas, determinar o norte verdadeiro e o norte magnético;
- demarcar áreas em campo, medir as áreas e elaborar croqui de campo;
- realizar operações geodésicas;
- elaborar relatórios de levantamentos geodésicos e topohidrográficos;
- implantar, no campo, pontos de projeto locando obras de sistema de transportes, obras civis, industriais e rurais, 
delimitar glebas e locar parcelamentos do solo, definir limites e confrontações, materializar marcos e pontos 
topográficos, aviventar rumos magnéticos, locar offset e linha de transmissão;
- planejar trabalhos em geomática definindo o escopo e metodologia a ser utilizada, especificando os recursos 
materiais, equipamentos, humanos,  dimensionando custos e projetando prazos para a execução dos trabalhos;
- analisar documentos e informações cartográficas através da interpretação de foros terrestres, aéreas, imagens orbitais, 
mapas, cartas e plantas;
- interpretar relevos para implantação de linhas de exploração;
- identificar acidentes geométricos, pontos de apoio para georeferenciamento e amarração e coletar dados geométricos;
- efetuar cálculos e desenhos, elaborar projetos de terraplanagem de pequeno porte, calcular declinação magnética, 
convergência meridiana, norte verdadeiro, áreas de terrenos, volumes para movimento de solo, distâncias, azimutes e 
coordenadas, concordâncias vertical e horizontal, curvas de nível por interpolação, offset, greide e coletar dados para 
atualização de plantas cadastrais;
- elaborar planta topográfica, conforme normas definidas pela ABNT, e representações gráficas;
- elaborar documentos cartográficos definindo o tipo de documento, escalas e cálculos cartográficos e sistema de 
projeção;
- efetuar aerotriangulação, restituir fotografias aéreas, editar documentos cartográficos, reambular fotografia aérea, 
revisar e criar documentos e bases cartográficas, criar arte final de documentos cartográficos;
- analisar mapas, plantas, títulos de propriedade, registros e especificações, estudando-os e calculando as medições a 
serem efetuadas, para preparar esquemas de levantamento da área em questão e fazer os cálculos topográficos 
necessários;
- emitir certidões de localização, conferindo as medidas no local e consultando o cadastro da Prefeitura;
- registrar os dados obtidos em formulários específicos, anotando os valores lidos e cálculos numéricos efetuados, para 
posterior análise;
- calcular valores para cobrança de obras de melhoria urbana pelos contribuintes, verificando a obra in loco e 

54



PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

dividindo seu valor pelo número de beneficiários, bem como informar estes valores à unidade financeira da Prefeitura 
para a elaboração das guias de pagamento;
- fornecer dados topográficos quanto ao alinhamento ou nivelamento de ruas para os contribuintes, a fim de orientar a 
construção de casas, estabelecimentos comerciais, entre outros;
- orientar e supervisionar seus auxiliares, determinando o balizamento, a colocação de estacas e indicando as 
referências de nível, marcas de locação e demais elementos, para a correta execução dos trabalhos;
- zelar pela manutenção e guarda dos instrumentos de trabalho, montando-os e desmontando-os adequadamente, bem 
como os retificando, quando necessário, para conservá-los nos padrões requeridos;
- orientar e treinar os servidores que o auxiliam na execução de tarefas típicas da classe;
- observar as normas de higiene e segurança do trabalho;
 executar outras atribuições afins.

TÉCNICO MUNICIPAL DE NÍVEL MÉDIO – SUPORTE DE INFORMÁTICA NA ÁREA DE 
MANUTENÇÃO

- consertam e instalam aparelhos eletrônicos, desenvolvem dispositivos de circuitos eletrônicos, fazem manutenções 
corretivas, preventivas e preditivas, sugerem mudanças no processo de produção, criam e implementam dispositivos 
automação;
- treinam, orientam e avaliam o desempenho de operadores;
- estabelecem comunicação oral e escrita para agilizar o trabalho, redigem documentação técnica e organizam o local 
trabalho;
- podem ser supervisionados por engenheiros eletrônicos;
- consertam e instalam aparelhos eletrônicos, desenvolvem dispositivos de circuitos eletrônicos, fazem manutenções 
corretivas, preventivas e preditivas, sugerem mudanças no processo de produção, criam e implementam dispositivos 
automação;
- treinam, orientam e avaliam o desempenho de operadores;
- estabelecem comunicação oral e escrita para agilizar o trabalho, redigem documentação técnica e organizam o local 
trabalho;
- podem ser supervisionados por engenheiros eletrônicos.

EDUCADOR INFANTIL

- Docência na educação infantil, modalidade de creche
- Conhecer o Projeto Político Pedagógico da instituição e o Plano Municipal de Educação; 
- Participar da elaboração da Proposta Pedagógica de sua instituição;
- Planejar, executar, acompanhar, avaliar e registrar o desenvolvimento da criança a fim de subsidiar reflexão e o 
aperfeiçoamento do trabalho em conformidade com a Proposta Pedagógica sob orientação do coordenador pedagógico 
e ou diretor de escola;
- Registrar a freqüência diária das crianças e encaminhar à pessoa responsável;
- Garantir às crianças que estão iniciando, bem como aos seus responsáveis, um período de adaptação e o acolhimento 
na instituição;
- Receber diariamente na entrada e acompanhá-las na saída da instituição proporcionando um ambiente acolhedor e 
afetivo durante sua permanência;
- Acompanhar as tentativas das crianças, incentivar a aprendizagem, oferecer elementos para que elas avancem em 
suas hipóteses sobre o mundo;
- Estimulá-las em seus projetos, ações e descobertas;
- Ajudá-las nas suas dificuldades, desafiá-las e despertar sua atenção, curiosidade e participação;
- Organizar, orientar e zelar pelo uso adequado dos espaços e recursos necessários para o desenvolvimento das 
atividades;
- manter permanente contato com os pais ou responsáveis e participar junto com os mesmos dos encontros de 
orientações da instituição;
- Participar e propor atividades de desenvolvimento profissional para melhoria permanente da qualidade do trabalho 
da equipe;
- Observar constantemente as crianças em relação ao seu bem estar, considerando a sua saúde física, mental, 
psicológica e social, tomando as medidas necessárias na ocorrência de alterações;
- Propor e participar de brincadeiras adequadas a fase de desenvolvimento da criança, em diferentes espaços;
- Estimular as crianças na conservação dos diferentes ambientes e materiais;
- Manter rigorosamente a higiene pessoal;
- Desenvolver, acompanhar e orientar atividades que promovam a aquisição de hábitos de higiene e saúde;
- Dar banho nos bebês e nas crianças estimulando a autonomia;
- Garantir o banho de sol, diariamente, para os bebês, estimulando-os com atividades diversificadas;
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- Higienizar as mãos e rosto dos bebês;
- Trocar fraldas e roupas dos bebês;
- Auxiliar, orientar e acompanhar as crianças no controle de esfíncteres e se necessário completar a higiene;
- Acompanhar, orientar e completar o banho das crianças;
- Orientar e acompanhar a troca de roupas pelas crianças, estimulando para que, gradativamente, elas conquistem 
autonomia;
- Acompanhar o sono/repouso das crianças, permanecendo junto das mesmas;
- Incentivar a criança a ingerir os diversos alimentos oferecidos no cardápio da instituição educacional, respeitando o 
ritmo e o paladar de cada um, auxiliando-os a conquistar a autonomia;
- Organizar, auxiliar e orientar a alimentação e hidratação das crianças;
- Alimentar e hidratar os bebês, estimulando a eructação após as refeições;
- Ministrar medicamentos apenas sob prescrição médica;
- Manter a organização do seu local de trabalho e todos os bens públicos que estiverem sobre o domínio de sua área de 
atuação, bem como zelar pela economicidade de materiais e bom atendimento ao público;
- Examinar os materiais antes do uso, quanto aos aspectos de estabilidade e segurança;
- Realizar a higienização dos brinquedos;
- Responsabilizar-se pelas crianças que aguardam aos pais ou responsáveis, após o horário regular de saída, zelando 
pela segurança e bem estar das mesmas;
- Cumprir as determinações superiores e solicitar esclarecimentos por escrito caso julgue-as ilegais;
- Executar tarefas correlatas que lhe forem determinadas pelo seu superior.

TÉCNICO MUNICIPAL DE NÍVEL SUPERIOR – AUDITOR DE CONTROLE INTERNO

- realizar auditoria nas áreas contábil, financeira, orçamentária, de pessoal, de contratos  e demais sistemas 
administrativos e operacionais; 
- fiscalizar, permanentemente, órgãos e entidades da administração direta e indireta, quanto ao cumprimento das leis, 
normas de orientação financeira e outros normativos, inclusive os oriundos do próprio governo municipal, na 
execução dos planos, programas, projetos e atividades que envolvam aplicação de recursos públicos; 
- realizar avaliação periódica dos controles internos, visando o seu fortalecimento, a fim de evitar erros, fraudes e 
desperdícios; 
- elaborar normas complementares e operacionais no âmbito da competência do órgão gestor do controle interno; 
- examinar as prestações de contas dos agentes da administração direta e indireta, responsáveis por bens e valores 
pertencentes ou confiados à Fazenda Municipal; 
- emitir relatórios, certificados e pareceres sobre demonstrativos contábeis, prestações de contas e demais atos de 
gestão dos órgãos que compõem a administração pública municipal; 
- avaliar a execução e o cumprimento dos contratos, convênios, acordos e ajustes de qualquer natureza; 
- acompanhar a implementação das recomendações da Câmara Municipal, Tribunal de Contas do Estado, 
Controladoria-Geral da União e Tribunal de Contas da União; 
- alertar formalmente o chefe, para que instaure tomada de contas especial, sempre que tiver conhecimento de 
qualquer das ocorrências referidas no artigo 44 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado; 
- realizar tomada de contas especial em casos de fraude, desvio ou aplicação irregular de recursos públicos, mediante 
ordem de serviço; 
- participar da elaboração do Plano Anual de Atividades de Auditoria e do Relatório Anual de Atividades de 
Auditoria, nos prazos estabelecidos no cronograma de atividades; 
- examinar a legalidade dos atos de admissão, concessão de melhoria, progressão, promoção ou desligamento de 
pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em 
comissão de livre nomeação e exoneração. 
- observar normas de segurança individual e coletiva; 
- zelar pela conservação e limpeza do local de trabalho e pela guarda dos bens que lhe forem confiados; 
- realizar outras atribuições compatíveis com o cargo.

TÉCNICO MUNICIPAL DE NÍVEL SUPERIOR – BIBLIOTECONOMIA

− planejar, coordenar ou executar a seleção, o registro, a catalogação e a classificação de livros e publicações diversas 
do acervo da Biblioteca, utilizando regras e sistemas específicos, para armazenar e recuperar informações e colocá-las 
à disposição dos usuários;

− selecionar, registrar e analisar artigos de jornais, periódicos, capítulos de livros e informações de especial interesse 
para o Município, indexando-os de acordo com o assunto, para consulta ou divulgação aos interessados;

− organizar fichários, catálogos e índices, utilizando fichas apropriadas ou processos informatizados, coordenando sua 
etiquetação e organização em estantes, para possibilitar o armazenamento, a busca e a recuperação de informações;
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− estabelecer, mediante consulta aos órgãos de ensino e à própria comunidade, critérios de aquisição e permuta de obras 
literárias, tendo em vista sua utilização pelos alunos dos estabelecimentos de ensino do Município;

− promover campanhas de obtenção gratuita de obras para a Biblioteca;

− organizar e manter atualizados os registros e os controles de consultas e consulentes;

− atender às solicitações dos leitores e demais interessados, indicando bibliografias e orientando-os em suas pesquisas, 
na forma presencial ou à distância;

− prestar informações para o desenvolvimento e a manutenção de programas de computador para sistemas 
informação; 

− providenciar a aquisição e a manutenção de livros, revistas e demais materiais bibliográficos;

− elaborar relatórios mensais, anuais e outros levantamentos dos serviços executados pela Biblioteca;

− controlar a devolução de livros, revistas, folhetos e outras publicações nos prazos estabelecidos;

− organizar o serviço de intercâmbio, filiando-se a órgãos, centros de documentação e a outras Bibliotecas, para tornar 
possível a troca de informações e material bibliográfico;

− planejar a adoção de novas tecnologias de recuperação e armazenamento de informações;

− auxiliar no descarte de documentos;

− inventariar o acervo;

− participar do processo de disseminação da informação, elaborando folhetos, informes divulgando materiais;

− elaborar e executar programas de incentivo ao hábito da leitura junto à população e aos alunos da rede municipal 
ensino;

− auxiliar nas atividades de ensino à distância;

− realizar contatos com lideranças e instituições da comunidade bem como auxiliar na elaboração de programas 
culturais;

− fazer contatos com profissionais para atividades de incentivo à leitura bem como auxiliar nas atividades de leitura, 
escrita e oralidade;

− fiscalizar a aplicação de legislação de direitos autorais e a reprodução e divulgação de imagens;

− desempenhar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional.

TÉCNICO MUNICIPAL DE NÍVEL SUPERIOR – CONTABILIDADE

− planejar o sistema de registro e operações, atendendo às necessidades administrativas e legais, para possibilitar 
controle contábil e orçamentário;
− supervisionar os trabalhos de contabilização dos documentos, analisando-os e orientando o seu processamento, 
adequando-os ao plano de contas, para assegurar a correta apropriação contábil;
− analisar, conferir, elaborar ou assinar balanços e demonstrativos de contas e empenhos, observando sua correta 
classificação e lançamento, verificando a documentação pertinente, para atender a exigências legais e formais de 
controle;
− controlar a execução orçamentária, analisando documentos, elaborando relatórios e demonstrativos;
− controlar a movimentação de recursos, fiscalizando o ingresso de receitas, cumprimento de obrigações de 
pagamentos a terceiros, saldos em caixa e contas bancárias, para apoiar a administração dos recursos financeiros da 
Prefeitura;
− analisar aspectos financeiros, contábeis e orçamentários da execução de contratos, convênios, acordos e atos que 
geram direitos e obrigações, verificando a propriedade na aplicação de recursos repassados, analisando cláusulas 
contratuais, dando orientação aos executores, a fim de assegurar o cumprimento da legislação aplicável;
− analisar aspectos financeiros, contábeis e orçamentários da execução de fundos municipais, verificando a correta 
aplicação dos recursos repassados, dando orientação aos executores, a fim de assegurar o cumprimento da legislação 
aplicável;
− analisar os atos de natureza orçamentária, financeira, contábil e patrimonial, verificando sua correção, para 
determinar ou realizar auditorias e medidas de aperfeiçoamento de controle interno;
− planejar, programar, coordenar e realizar exames, perícias e auditagens, de rotina ou especiais, bem como orientar 
a organização de processos de tomadas de contas, emitindo certificado de auditoria, com a finalidade de  atender a 
exigências legais;
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− analisar e emitir parecer sobre a prestação de contas relativas a convênios de recursos repassados a organizações 
atuantes nas áreas de assistência social, educação e saúde;
− auxiliar na sistematização e/ou realização das prestações de contas relativas aos recursos recebidos/captados;
− proceder estudos e pesquisas visando ao aperfeiçoamento do serviço;
− desempenhar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional.

TÉCNICO MUNICIPAL DE NÍVEL SUPERIOR – ENFERMAGEM

- planejar, organizar e dirigir os serviços de enfermagem e de suas atividades técnicas e auxiliares nas unidades 
prestadoras desses serviços;
- coordenar a unidade básica de saúde ou órgão de enfermagem integrante da estrutura básica da instituição de saúde 
pública onde atua e supervisionar os serviços e unidades de enfermagem;
- prestar consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria de Enfermagem e protocolos de serviços;
- capacitar e supervisionar os agentes comunitários de saúde;
- prescrever assistência de enfermagem;
- realizar consultas de enfermagem;
- realizar cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica, que exijam conhecimentos científicos adequados e 
que demandem capacidade de tomar decisões imediatas;
- atualizar os dados do Sistema de Informação da Atenção Básica de Saúde;
- realizar análise do comportamento epidemiológico das Doenças de Notificação Compulsória;
- participar supervisionando, controlando e executando as ações de imunização no Município tais como bloqueios e 
campanhas;
- investigar os óbitos de mulheres em idade fértil e óbitos maternos;
- monitorar as paralisias flácidas e agudas;
- monitorar as doenças diarreicas agudas;
- investigar os casos de eventos inusitados e de doenças de notificação em situações especiais;
- participar do planejamento, da execução e da avaliação da programação de saúde;
- participar da elaboração, execução e avaliação da programação de saúde;
- prescrever medicamentos previamente estabelecidos em programas de saúde pública e em rotinas aprovadas pela 
instituição de saúde;
- participar de projetos de construção ou reforma de unidades de saúde;
- prevenir e  realizar o controle sistemático da infecção hospitalar, inclusive com membro das respectivas comissões; 
- participar da elaboração de medidas de prevenção e controle sistemático de danos que possam ser causados aos 
pacientes durante a assistência de Enfermagem;
- participar da prevenção e controle das doenças transmissíveis em geral e nos programas de vigilância 
epidemiológica;
- prestar assistência de Enfermagem à gestante, parturiente, puérpura e ao recém-nascido;
- participar dos programas e nas atividades de assistência integral à saúde individual e de grupos específicos, 
particularmente daqueles prioritários e de alto risco;
- realizar assistência à Saúde da Família através de visita domiciliar;
- acompanhar a evolução do trabalho de parto;
- executar a assistência obstétrica em situação de emergência e execução do parto sem distócia;
- participar de programas e atividades de educação sanitária, visando à melhoria de saúde do indivíduo e da família e 
da população em geral;
- participar na elaboração e na operacionalização do sistema de referência e contra referência do paciente nos 
diferentes níveis de atenção à saúde;
- participar do desenvolvimento de tecnologia para assistência à saúde;
- participar dos programas de treinamento e aprimoramento de pessoal de saúde, particularmente nos programas de 
educação continuada;
- participar nos programas de higiene e segurança do trabalho e de prevenção de acidentes e de doenças profissionais e 
do trabalho;
- desempenhar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional.

TÉCNICO MUNICIPAL DE NÍVEL SUPERIOR – ENGENHARIA CIVIL

− avaliar as condições requeridas para obras, estudando o projeto e examinando as características do terreno 
disponível para a construção;
− calcular os esforços e deformações previstos na obra projetada ou que afetem a mesma, consultando tabelas e 
efetuando comparações, levando em consideração fatores como carga calculada, pressões de água, resistência aos 
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ventos e mudanças de temperatura, para apurar a natureza dos materiais que devem ser utilizados na construção;
− elaborar o projeto da construção, preparando plantas e especificações da obra, indicando tipos e qualidade de 
materiais, equipamentos e mão-de-obra necessários e efetuando cálculo aproximado dos custos, a fim de apresentá-lo 
aos superiores imediatos para a aprovação;
− preparar o programa de execução do trabalho, elaborando plantas, croquis, cronogramas e outros subsídios que se 
fizerem necessários, para possibilitar a orientação e fiscalização do desenvolvimento das obras;
− dirigir a execução de projetos, acompanhando e orientando as operações à medida que avançam as obras, para 
assegurar o cumprimento dos prazos e dos padrões de qualidade e segurança recomendados;
− elaborar, dirigir, acompanhar e executar projetos de engenharia civil relativos a vias urbanas, obras de 
pavimentação em geral e drenagem;
− realizar análises de viabilidade de ocupação das margens de rios e ribeirões, baseando-se em levantamentos 
topográficos e plantas, visando a prevenção de acidentes com pessoas e deslizamento de margens;
− realizar a análise de bacias hidrográficas, consultando plantas cartográficas, efetuando cálculos de vazão e 
diâmetro das tubulações, para solucionar e prevenir a ocorrência de alagamentos em determinadas regiões do 
Município;
− realizar medições, valendo-se de dados obtidos em campo e através de sistemas informatizados, para emitir parecer 
quanto a execução das obras realizadas;
− efetuar correção de projetos de construção e desdobramentos e unificação de áreas, de acordo com as leis 
municipais;
− participar do Plano Diretor, analisando as propostas populares e leis relativas ao planejamento e desenvolvimento 
urbano; 
− consultar outros especialistas da área de engenharia e arquitetura, trocando informações relativas ao trabalho a ser 
desenvolvido, para decidir sobre as exigências técnicas e estéticas relacionadas à obra a ser executada;
− participar dos processos de licitação de obras;
− acompanhar e controlar a execução de obras que estejam sob encargo de terceiros, atestando o cumprimento das 
especificações técnicas determinadas e declarando o fiel cumprimento do contrato;
− atuar nas vistorias do cadastro técnico-imobiliário;
− acompanhar tecnicamente a fiscalização urbanística e de obras;
− desempenhar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional.

TÉCNICO MUNICIPAL DE NÍVEL SUPERIOR – FARMÁCIA

− participar do processo de elaboração do planejamento, organização, execução, avaliação e regulação dos serviços 
de saúde.
− cumprir os protocolos clínicos instituídos pelo Município;
− planejar, organizar, coordenar, acompanhar e avaliar todo o trabalho desenvolvido na Assistência Farmacêutica, 
interagindo com equipes médicas , desenvolvendo projetos de uso racional de medicamentos , junto à população em 
geral;
− planejar, organizar, coordenar e supervisionar a programação, a aquisição, o armazenamento e a distribuição de 
medicamentos;
− analisar balanços e requisições e liberar medicamentos para as Unidades de Saúde;
− receber das unidades a programação e o balanço dos programas de saúde mental, tuberculose, hanseníase, 
DST/AIDS;
− manter atualizados os valores de consumo médio mensal dos medicamentos na Farmácia Municipal;
− fazer a programação de ressuprimento de medicamentos;
− supervisionar e estar atento para as possíveis causas de ineficácia do tratamento como: baixa adesão, sub-dose, 
ineficácia do medicamento, reações adversas, etc e intervir quando necessário; 
− supervisionar e avaliar o desempenho de sua equipe realizando a capacitação e esclarecimento dos funcionários;
− supervisionar a distribuição dos medicamentos aos diferentes setores das Unidades de Serviço;
− promover o uso racional de medicamentos junto aos prescritores;
− integrar-se à equipe de saúde nas ações referentes aos Programas implantados no município através da Secretaria 
Municipal de Saúde;
− desenvolver ações de educação em saúde junto aos usuários principalmente quanto ao uso racional de 
medicamentos;
− realizar e supervisionar o controle físico e contábil dos medicamentos; 
− realizar e supervisionar a dispensação de medicamentos especialmente os psicotrópicos e entorpecentes registrando 
em livro próprio, de acordo com a legislação;
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− realizar atendimento farmacêutico individual para esclarecimento e orientação sobre uso correto de medicamentos;
− capacitar e supervisionar as Boas Práticas de Armazenamento de Medicamentos;
− elaborar os dados estatísticos necessários à construção dos indicadores já definidos enviando-os à coordenação do 
Serviço de Assistência Farmacêutica;
− manter informados os prescritores sobre a disponibilidade de medicamentos na farmácia.
− prestar esclarecimentos e informar à sua equipe e aos pacientes sobre a disponibilidade e o local onde são 
oferecidos, pelo município, os serviços ligados à saúde;
− informar ao Serviço de Assistência Farmacêutica e à Coordenação da Unidade de Saúde as questões de ordem 
administrativa e técnica de  ocorrências dentro da farmácia;   
− realizar visitas técnicas periodicamente em farmácias, drogarias, indústrias químico-farmacêuticas, a fim de 
orientar seus responsáveis no cumprimento da legislação vigente;
− avaliar periodicamente os aspectos físicos e validade dos medicamentos, remanejando-os ou recolhendo-os quando 
necessário;
− participar dos processos de aquisição de produtos farmacêuticos;
− avaliar a disponibilidade de atendimento e aquisição de especialidades farmacêuticas referente a processos 
judiciais;
− participar de auditorias e sindicâncias quando solicitado;
− utilizar equipamentos de proteção individual conforme preconizado pela ANVISA;
− realizar outras atribuições afins.

TÉCNICO MUNICIPAL DE NÍVEL SUPERIOR – FISCAL AMBIENTAL

- Observar e fazer respeitar a correta aplicação da legislação ambiental;
- Fiscalizar os prestadores de serviço e demais agentes econômicos, o Poder Públicoe a população em geral no que diz 
respeito às alterações ambientais;
- Revisar e lavrar autos de infração e aplicar multas aos achados em violação à legislação ambiental;
- fiscalizar atividades e obras para prevenção/preservação ambiental e da saúde, investigando denúncias, levantando 
informações junto à comunidade local da ocorrência, solicitando documentação ao fiscalizado, investigando o 
processo produtivo, acionando órgãos técnicos compertentes, coletando dados e informações técnicas, material para 
análse e produtos irregulares, enquadrando legalmente o caso em apuração, acompanhar termos de compromissos, 
participar de operações especiais (blitz), atender situações de emergência, tomar providências para a minimizar 
impactos de acidentes ambientais;
- proceder a inspeção e apuração das irregulariddes e infrações através da instauração de processo administrativo;
- verificar a observância das normas e padrões ambientais vigentes;
- instruir sobre o estudo ambiental e documentação necessária à solicitação de licença de regularização ambiental;
- orientar sobre saúde e meio ambiente, promovendo a educação sanitária e ambiental;
- promover cursos e treinamentos para capacitação de instituições e orientar conselhos deliberativos municipais;
- executar outras atribuições afins.

TÉCNICO MUNICIPAL DE NÍVEL SUPERIOR – FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURAS

−  verificar e orientar o cumprimento da regulamentação urbanística concernente à obras públicas e particulares;
−  verificar imóveis recém-construídos ou reformados, inspecionando o funcionamento das instalações sanitárias e o 
estado de conservação das paredes, telhados, portas e janelas, a fim de opinar nos processos de concessão de habite-se;
−  verificar  o  licenciamento  de  construção  ou  reconstrução,  embargando  as  que  não  estiverem  providas  de 
competente autorização ou que estejam em desacordo com o autorizado;
−  embargar construções clandestinas, irregulares ou ilícitas;
−  solicitar à autoridade competente a vistoria de obras que lhe pareçam em desacordo com as normas vigentes;
−  verificar a colocação de andaimes e tapumes nas obras em execução, bem como a carga e descarga de material na 
via pública;
−  verificar a existência de habite-se nos imóveis construídos, reconstruídos ou que tenham sofrido obras de vulto;
−  acompanhar os arquitetos e engenheiros da Prefeitura nas inspeções e vistorias realizadas em sua jurisdição;
−  inspecionar a execução de reformas de próprios municipais;
−  verificar alinhamentos e cotas indicados nos projetos;
−  intimar, autuar, interditar, estabelecer prazos e tomar outras providências com relação aos violadores das leis, 
normas e regulamentos concernentes às obras particulares;
−  realizar sindicâncias especiais para instrução de processos ou apuração de denúncias e reclamações;
−  emitir relatórios periódicos sobre suas atividades e manter a chefia permanentemente informada a respeito das 
irregularidades encontradas;
−  coletar dados para a atualização do cadastro urbanístico do Município;
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−  verificar a regularidade do licenciamento de atividades comerciais, industriais e de prestação de serviços, em face 
dos artigos que expõem, vendem ou manipulam e dos serviços que prestam;
−  verificar as licenças de ambulantes e impedir o exercício desse tipo de comércio por pessoas que não possuam a 
documentação exigida;
−  verificar  a  instalação  de  bancas  e  barracas  em logradouros  públicos  quanto  à  permissão  para  cada  tipo  de 
comércio, bem como quanto à observância de aspectos estéticos;
−  inspecionar o funcionamento de feiras livres, verificando o cumprimento das normas relativas à localização, à  
instalação, ao horário e à organização;
−  verificar a regularidade da exibição e utilização de anúncios, alto-falantes e outros meios de publicidade em via 
pública, bem como a propaganda comercial afixada em muros, tapumes e vitrines;
−  tomar  providências,  comunicando ao  órgão  responsável,  para  apreender,  por  infração,  veículos,  mercadorias, 
animais e objetos expostos, negociados ou abandonados em ruas e logradouros públicos;
−  verificar o licenciamento de placas comerciais nas fachadas dos estabelecimentos respectivos ou em outros locais;
−  verificar o licenciamento para realização de festas populares em vias e logradouros públicos;
−  verificar  o  licenciamento  para  instalação  de  circos  e  outros  tipos  de  espetáculos  públicos  promovidos  por  
particulares,  inclusive  exigindo  a  apresentação  de  documento  de  responsabilidade  de  engenheiro  devidamente  
habilitado;
−  verificar as violações às normas sobre poluição sonora: uso de buzinas, casas de disco, clubes, boates, discotecas, 
alto-falantes, bandas de música, entre outras;
−  intimar, autuar, estabelecer prazos e tomar outras providências relativas aos violadores das posturas municipais e  
da legislação urbanística;
−  realizar sindicâncias especiais para instrução de processos ou apuração de denúncias e reclamações;
−  emitir relatórios periódicos sobre suas atividades e manter a chefia permanentemente informada a respeito das 
irregularidades encontradas;
−  elaborar  pareceres,  informes  técnicos  e  relatórios,  realizando  pesquisas,  entrevistas,  fazendo  observações  e 
sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação;
−  participar  das  atividades  de  treinamento  e  aperfeiçoamento  de  pessoal  auxiliar,  realizando-as  em serviço  ou 
ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua 
área de atuação;
−  participar  de  grupos  de  trabalho  e/ou  reuniões  com  unidades  da  Prefeitura  e  outras  entidades  públicas  e 
particulares,  realizando  estudos,  emitindo  pareceres  ou  fazendo  exposições  sobre  situações  e/ou  problemas 
identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, para contribuir na 
formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao Município;
−  realizar pesquisas, mantendo-se informado sobre novas tecnologias bem como propor soluções que otimizem os 
serviços prestados pela Prefeitura;
−  zelar pela conservação e limpeza dos utensílios e das dependências do local de trabalho;
−  utilizar de equipamentos de proteção individual bem como pelas normas de segurança na execução das tarefas;
−  realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional.

TÉCNICO MUNICIPAL DE NÍVEL SUPERIOR – PROCURADORIA JURÍDICA

- atuar em qualquer foro ou instância em nome do Município, nos feitos em que seja autor, réu, assistente ou oponente, 
no sentido de resguardar seus interesses;
- prestar assessoria jurídica às unidades administrativas da Prefeitura, emitindo pareceres sobre assuntos fiscais, 
trabalhistas, administrativos, previdenciários, constitucionais, civis, contratos, processos licitatórios, de “habite-se”, 
parcelamento do solo e outros, através de pesquisas da legislação, jurisprudências, doutrinas e instruções 
regulamentares;
- estudar e redigir minutas de projetos de leis, decretos, portarias, atos normativos, bem como documentos contratuais 
de toda espécie, em conformidade com as normas legais;
- interpretar normas legais e administrativas diversas, para responder a consultas das unidades da Prefeitura;
- efetuar a cobrança da dívida ativa, judicial ou extrajudicialmente;
- promover desapropriações de forma amigável ou judicial;
- estudar questões de interesse da Prefeitura que apresentem aspectos jurídicos específicos;
- assistir à Prefeitura na negociação de contratos, convênios e acordos com outras entidades públicas ou privadas;
- analisar processos referentes a aquisição, transferência, alienação, cessão, permuta, permissão e concessão de bens 
ou serviços, conforme o caso, em que for interessado o Município, examinando a documentação concernente à 
transação;
- prestar assessoramento jurídico aos Conselhos Municipais, analisando as questões formuladas e orientando quanto 
aos procedimentos cabíveis;
- participar, junto com profissionais das áreas de saúde, segurança, justiça e educação, dos programas federais, 
estaduais e municipais instituídos a partir da edição do Estatuto da Criança e do Adolescente;
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- planejar e apoiar ações destinadas ao suporte de crianças e adolescentes infratores que estejam em cumprimento de 
medidas sócio-educativas;
- atender crianças e adolescentes em situação de risco ou em conflito com a lei, bem como suas famílias,  e participar 
de programas que objetivem a terapia familiar ou comunitária e que estimulem o fortalecimento de vínculos 
familiares;
- planejar, em articulação com demais organismos governamentais ou não envolvidos, e, em particular, com os órgãos 
de justiça instalados no Município, ações destinadas à proteção de crianças e adolescentes violados ou ameaçados em 
seus direitos e daqueles que ameaçam ou violam o direito de terceiros;
- elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo 
medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação;
- participar das atividades administrativas, de controle e apoio referentes à sua área de atuação;
- participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou 
ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua 
área de atuação;
- participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da Prefeitura e outras entidades públicas e particulares, 
realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, 
oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, 
planos e programas de trabalho afetos ao Município;
- realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional.

TÉCNICO MUNICIPAL DE NÍVEL SUPERIOR – SERVIÇO SOCIAL

- planejar, organizar, administrar a execução de benefícios e serviços sociais;
- participar do planejamento e gestão das políticas sociais;
- coordenar a execução de programas, projetos e serviços sociais desenvolvidos pela Municipalidade;
- elaborar campanhas de prevenção na área da assistência social, em articulação com as áreas de saúde, educação, 
habitação, saneamento básico, meio ambiente, trabalho e renda;
- elaborar e executar projetos comunitários para atendimento de demandas específicas de idosos, mulheres e 
associações comunitárias entre outros segmentos;
- compor e participar de equipes multidisciplinares para a elaboração, coordenação e execução de programas, projetos 
e serviços nas áreas da saúde, educação, assistência social, habitação, saneamento básico, meio ambiente, trabalho e 
renda entre outros;  
- desenvolver e participar, junto com profissionais das outras áreas, da elaboração e execução de programas de 
assistência e apoio a grupos específicos de pessoas;
- participar da elaboração, coordenação e execução de campanhas educativas no campo da saúde pública, higiene, 
saneamento, educação e assistência social;
- coordenar e realizar levantamento de dados para identificar e conhecer os indicadores  sociais, promovendo o 
diagnóstico social do Município;
- desenvolver ações educativas e sócio educativas nas unidades de saúde, unidades de educação e unidades de 
assistência social, visando a busca de solução de problemas identificados pelo diagnóstico social;
- realizar entrevistas e avaliação social do público para fins de concessão de auxílios e benefícios, e de emissão de 
laudos técnicos que identifiquem a elegibilidade frente às necessidades sociais;
- organizar e manter atualizadas as referências sobre as características sócio-econômicas dos usuários nas unidades de 
assistência social da Prefeitura;
- promover o atendimento ao usuário da assistência social em Rede de Proteção e Inclusão Social, com vistas ao 
atendimento integral;
- realizar visita domiciliar (V.D.) sempre que se faça necessário, visando dotar uma ampla visão da realidade bio-
psico-social à qual está inserido o indivíduo;
- motivar a comunidade a participar das atividades, dos programas e projetos desenvolvidos pela Prefeitura;
- coordenar, executar ou supervisionar a realização de programas e serviço sócio-assistencial, desenvolvendo 
atividades de caráter educativo ou recreativo para proporcionar a melhoria da qualidade de vida pessoal e familiar dos 
usuários das políticas públicas;
- orientar os usuários inclusive aqueles com problemas referentes à readaptação ou reabilitação profissional e social 
por diminuição da capacidade de trabalho, orientando-os sobre suas relações empregatícias;
- estudar e propor soluções para a melhoria de condições materiais, ambientais e sociais do trabalho;
- apoiar a área de Defesa Civil da Prefeitura no planejamento das ações em situações de calamidade e emergência;
- prestar orientação social, realizar visitas, identificar recursos e meios de acesso para atendimento ou defesa de 
direitos junto a indivíduos, grupos e segmentos populacionais;
- realizar visitas domiciliares para constatar a situação do servidor afastado por invalidez ou afastado por motivo de 
doença;
- elaborar, coordenar e executar programas e projetos de reabilitação comunitária para pessoas com deficiência;
- divulgar as políticas sociais utilizando os meios de comunicação, participando de eventos e elaborando material 
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educativo;
- formular projetos para captação de recursos;
- articular com outras unidades da Prefeitura, com entidades governamentais e não governamentais , com 
universidades e outras instituições, a formação de parcerias para o desenvolvimento de ações voltadas para a 
comunidade;  
- representar, quando designado, a Secretaria Municipal em que está lotado, em Conselhos, Comissões, reuniões com 
as demais Secretarias Municipais e em outros eventos; 
- desempenhar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional.
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