PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRINHAS
CEP: 12760-000 — Estado de São Paulo
www.lavrinhas.sp.gov.br

EDITAL N° 02/2016
EDITAL DE RETIFICAÇÃO – ANEXO I
(Ref. Concurso Público N° 01/2016)

O Prefeito Municipal de LAVRINHAS (SP), no uso de suas atribuições legais, torna público o presente
edital para fins de retificação do ANEXO I do Edital de Abertura de Inscrições No.01/2016, nos termos
abaixo:
1. No ANEXO I – No cargo de AUXILIAR EM SAUDE BUCAL:
Onde se lê:
Requisitos Básicos: Ensino Médio Completo com COREN.
Leia-se:

Requisitos Básicos: Ensino Médio Completo – Curso Técnico de Auxiliar em Saúde Bucal com Registro no Conselho
de classe, conforme Art. 3º da Lei Federal 11.889 de 24 de dezembro de 2008.

Lavrinhas, 16 de maio de 2016.
José Luiz da Cunha
PREFEITO MUNICIPAL DE LAVRINHAS
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Edital Nº 01/2016

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRINHAS torna público que estarão abertas as inscrições do
Concurso Público nº 01 - Edital nº 001/2016 - Prefeitura Municipal de Lavrinhas para provimento
permanente de cargos públicos relacionados neste Edital e no Anexo I, de acordo com as
Instruções Especiais abaixo transcritas. O Concurso Público será regido por este edital e realizado por
meio da empresa CK Verza Consultoria e Assessoria Ltda.
3. DAS INSCRIÇÕES
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
As inscrições deverão ser efetuadas, pessoalmente ou
representado por terceiro mediante procuração, na
sede da Prefeitura Municipal de Lavrinhas situada no
Paço Municipal, 200 - Centro - Lavrinhas/SP, das
09:00 às 11:30 horas e das 13:00 às 16:00 horas, do
dia 18/05/2016 até o dia 31/05/2016, exceto
sábado, domingo, feriado ou ponto facultativo, no
setor de Recursos Humanos.
1.1. Os cargos públicos, número de vagas,
escolaridade, requisitos legais, carga horária, salário,
tipos de avaliação e tarifas de inscrição, são os
estabelecidos no presente Edital e seus Anexos.
1.2. O Concurso Público será realizado em todas as
fases sob a coordenação da Comissão de Concurso da
Prefeitura Municipal de Lavrinhas.
1.2.1. O prazo de validade deste Concurso Público
será de 02 (dois) anos, contado da data da
homologação de seus resultados, prorrogável uma
única vez por igual período.
1.3. O Concurso Público destina-se ao provimento de
cargos públicos vagos mais os que vagarem ou forem
criadas durante o prazo de validade do certame.
1.4. O Concurso Público será realizado no Município
de Lavrinhas.
2. DOS REQUISITOS BÁSICOS EXIGIDOS
2.1. São requisitos básicos dos candidatos, não sendo
necessária a comprovação dos mesmos no momento
da inscrição:
2.1.1. Ser brasileiro nato ou naturalizado ou cidadão
português que tenha adquirido a igualdade de direitos
e obrigações civis e gozo dos direitos políticos
(Decreto nº 70.436, de 18/04/72, Constituição
Federal - § 1° do Art. 12 de 05/10/88 e Emenda
Constitucional n.º 19, de 04/06/98 - Art. 3º);
2.1.2. Conhecer e estar de acordo com as exigências
contidas neste Edital, bem como com as condições
previstas na Constituição Federal, Constituição
Estadual e as Leis Municipais.
2.1.3. Possuir os pré-requisitos compatíveis com as
exigências dos cargos.
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3.1. Para se inscrever, o candidato deverá:
3.1.1. Antes de formalizar a sua inscrição, o
candidato deverá efetuar o pagamento da taxa de
inscrição correspondente, nos valores descritos no
Anexo I deste Edital.
3.1.2. O recolhimento da taxa de inscrição
deverá ser efetuado através de depósito
bancário, no Banco Caixa Econômica Federal,
Agência
nº
0300,
Conta
Corrente
nº
006.00000091-4
Prefeitura
Municipal
de
Lavrinhas.
3.1.3. Comparecer, pessoalmente ou representado
por terceiro mediante Procuração, de posse do
comprovante de pagamento acima na sede da
Prefeitura Municipal de Lavrinhas, preencher, conferir
e assinar o formulário de inscrição durante o período
de inscrições;
3.1.4 O único comprovante de inscrição aceito é
o impresso do formulário de inscrição, com a
autenticação
da
Prefeitura
Municipal
de
Lavrinhas.
3.1.5. A partir de 01/06/2016, o candidato deverá
conferir através de listagem afixada no quadro de
avisos da sede da Prefeitura Municipal de Lavrinhas e
nos
sites
www.ckverza.com.br
e
www.lavrinhas.sp.gov.br , se a inscrição foi deferida.
Em caso negativo, o candidato deverá entrar em
contato com o setor de Recursos Humanos da
Prefeitura Municipal de Lavrinhas, de segunda a
sexta-feira, úteis, das 9 às 17 horas (horário de
Brasília), dos dias 02/06/2016 a 03/06/2016
para verificar o ocorrido.
3.1.6. A devolução da importância paga somente
ocorrerá se o Concurso Público não se realizar,
houver exclusão de algum cargo ou alteração de data
da realização das Provas. Mediante requerimento
dirigido a Comissão de Concurso Público.
3.1.7. A devolução será efetuada até 05 (cinco) dias
úteis a partir da data do protocolo do requerimento
acima mencionado, e o valor será corrigido
monetariamente pela variação do IGPM, no período
da efetivação da inscrição e a devolução da taxa.
3.1.8.
O
candidato
será
responsável
pelas
informações constantes no formulário de inscrição.
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3.1.9. Efetivada a inscrição, não serão aceitos
pedidos para alteração ou troca do cargo indicado no
formulário de inscrição.
3.2. Não serão aceitas inscrições por depósito em
caixa eletrônico, via postal, fac-símile, condicional
e/ou extemporânea ou por qualquer outra via que
não especificada neste edital. Verificando-se, a
qualquer tempo, o recebimento de inscrição que não
atenda a todos os requisitos fixados, a mesma será
cancelada.
3.3. A inscrição do candidato implicará na tácita e
integral aceitação das condições estabelecidas neste
Edital e em seus Anexos, das quais não poderá alegar
desconhecimento.
3.4. A qualquer tempo poder-se-á anular a inscrição,
prova ou admissão do candidato, desde que
verificadas
falsidades
de
declarações
ou
irregularidades nas provas e documentos.
Parágrafo Único.
Em qualquer das hipóteses
descritas no caput do item será facultado ao
candidato interpor recurso conforme item 7.1 do
presente edital.
3.5. No ato da inscrição não serão solicitados
comprovantes legais contidos nos Anexos do presente
Edital. No entanto, o candidato que não os apresentar
no ato da posse na PREFEITURA MUNICIPAL DE
LAVRINHAS, perderá a vaga e será desclassificado do
certame.
4.
DAS
INSCRIÇÕES
PARA
PORTADORES DE DEFICIÊNCIA

CANDIDATOS

4.1. Às pessoas portadoras de deficiência, amparadas
pelo artigo 37, inciso VIII, da Constituição Federal e
art. 5º, § 2º, da Lei nº 8.112/90 e no art. 37 do
Decreto nº 3.298/99 serão reservadas 5% (cinco por
cento)
das
vagas/empregos/especialidades
oferecidas, conforme estabelecido no "Anexo I" deste
Edital.
4.2. Não haverá reserva de vagas para os portadores
de deficiências postulantes ao cargo que, dada a sua
natureza, exija aptidão plena do candidato para
desempenhá-las, nos termos do artigo 38, inciso II
do Decreto Federal nº. 3298/99.
4.3. Será considerada como deficiência aquela
conceituada na medicina especializada de acordo com
os padrões mundialmente estabelecidos, observados
os critérios médicos de capacitação laboral;
4.4. Não serão considerados como deficiência os
distúrbios de acuidade visual ou auditiva passíveis de
correção simples pelo uso de lentes ou aparelhos
específicos;
4.5. O candidato com deficiência visual (cego)
prestará a prova mediante leitura através do sistema
Braille e suas respostas deverão ser transcritas
também em Braille, devendo levar, para esse fim, no
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dia da aplicação das provas, reglete e punção,
podendo ainda, utilizar-se de sorobam.
4.6. Aos deficientes visuais (amblíopes) serão
oferecidas provas ampliadas, com tamanho de letra
correspondente a corpo 24. O candidato que não
solicitar condições especiais para a prova até o prazo
final de inscrição, não a terá devidamente preparada
seja qual for sua alegação.
4.7. É condição obstativa à inscrição no certame, a
necessidade de auxiliares permanentes para auxiliar
na execução das atribuições inerentes ao emprego ou
cargo o qual pretende ingressar, ou na realização da
prova pelo portador de deficiência.
4.8. Não obsta à inscrição ou ao exercício do cargo
publico a utilização de material tecnológico de uso
habitual ou a necessidade de preparação de ambiente
físico.
4.9. No ato da inscrição, o candidato portador de
deficiência deverá declarar sua intenção de concorrer
às vagas reservadas aos deficientes físicos,
mencionando a deficiência da qual é portador,
apresentando laudo médico atestando a espécie, o
grau ou nível de deficiência, com expressa referência
ao
código
correspondente
da
Classificação
Internacional de Doença – CID, bem como a provável
causa de deficiência.
4.10. O laudo médico deverá ser encaminhado,
pessoalmente ou via postal, a Comissão de
Concursos, na sede da Prefeitura Municipal de
Lavrinhas, situada no Paço Municipal, 200 - Centro Lavrinhas/SP, até a data do encerramento das
inscrições.
4.11. O candidato que declarar falsamente a
deficiência e confirmada tal situação, terá sua
condição especial ignorada e será registrado na
ampla concorrência.
Parágrafo Único. Na hipótese descrita no caput do
item será facultado ao candidato interpor recurso
conforme item 7.1 do presente edital.
4.12. Os portadores de deficiência participarão deste
certame em igualdade de condições com os demais
candidatos no que concerne: a) ao conteúdo das
provas; b) à avaliação e aos critérios de aprovação;
c) ao horário e ao local de aplicação das provas; d) à
nota mínima exigida para todos os demais
candidatos.
4.13. Na falta de candidatos aprovados para as vagas
reservadas aos portadores de deficiência, essas serão
preenchidas pelos demais candidatos, observando-se
a ordem de classificação.
4.14. A publicação do resultado final do Concurso
Público será feita em duas listas, devidamente
afixadas no quadro de avisos da Prefeitura Municipal
de Lavrinhas e nos sites www.ckverza.com.br e
www.lavrinhas.sp.gov.br , contendo, a primeira, a
pontuação de todos os candidatos, inclusive a dos
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portadores de deficiência, e a segunda, somente a
pontuação dos portadores de deficiência, observada a
respectiva ordem de classificação.
4.15. A medida em que forem sendo oferecidas as
vagas, a Prefeitura Municipal de Lavrinhas,
convocará, para o seu provimento, os candidatos
portadores de deficiência pela ordem de classificação
neste grupamento, possibilitando o efetivo respeito
ao percentual de vagas reservadas.
4.16. O candidato portador de deficiência que no ato
de inscrição não declarar essa condição ou não enviar
o laudo médico, não será considerado como portador
de deficiência, apto para concorrer às vagas
reservadas, mesmo que tenha assinalado tal opção
na ficha de inscrição. Neste caso não poderá impetrar
recurso em favor de sua situação posteriormente.
4.17. Ao ser convocado para investidura no cargo
público, o candidato portador de deficiência deverá
submeter a exame clínico na Secretaria Municipal de
Saúde de Lavrinhas, que confirmará de modo
definitivo o enquadramento de sua situação como
deficiente físico.
5. DAS PROVAS
5.1. As provas serão realizadas e avaliadas com base
nos instrumentos identificados no Anexo I do
presente Edital, de acordo com as exigências do
cargo.
5.2. O Concurso Público constará de provas objetivas,
de caráter eliminatório e classificatório e, conforme o
caso, de provas práticas, de caráter eliminatório.
5.3. As provas objetivas constarão de 40 (Quarenta)
questões objetivas de múltipla escolha, valendo 2,50
(dois e meio) pontos cada, contendo 04 (quatro)
alternativas,
e
versarão
sobre
conteúdos
programáticos constantes do Anexo I, do presente
Edital.
5.4. Será considerado habilitado e/ou classificado
para a segunda fase do Concurso, se exigida, o
candidato que obtiver nota igual ou superior a 50
(cinqüenta) pontos.
5.5. As provas objetivas serão avaliadas na escala de
0 (zero) a 100 (cem) pontos.
5.6. O candidato não habilitado na prova objetiva
será excluído do Concurso Público.
5.7. O candidato não habilitado na prova prática, será
excluído do concurso.
6.
DOS
PROCEDIMENTOS
OBJETIVAS

DAS

PROVAS

6.1. As provas objetivas serão realizadas na cidade
de LAVRINHAS, em data prevista para o dia
19/06/2016.
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6.1.1. Os locais e horários serão divulgado em Edital
próprio afixado no quadro de avisos da Prefeitura
Municipal
de
Lavrinhas
e
nos
sites
www.ckverza.com.br e www.lavrinhas.sp.gov.br.
6.2. Caso haja impossibilidade de aplicação da prova
em Lavrinhas, a empresa CK Verza Consultoria e
Assessoria Ltda. poderá aplicá-la em municípios
próximos.
6.3. É de responsabilidade do candidato, acompanhar
horário e local das provas do Concurso Público,
conforme Edital de Convocação, afixado no quadro de
avisos na sede da Prefeitura Municipal de Lavrinhas,
de segunda a sexta-feira, das 08 às 17 horas, e ou
através
dos
site
www.ckverza.com.br
e
www.lavrinhas.sp.gov.br .
6.4.1. Recomenda-se ao candidato que acesse
diariamente os sites mencionados.
6.5. Não haverá segunda chamada, seja qual for o
motivo alegado para justificar o atraso ou ausência
do candidato, nem aplicação das provas fora do local,
data e horário pré-estabelecido.
6.6. Não será permitida, em hipótese alguma,
realização das provas fora do local designado.
6.7. Somente será admitido na sala de provas o
candidato que estiver munido de um dos documentos
abaixo
relacionado,
os
quais
deverão
ser
apresentados no original, não sendo aceitas cópias,
ainda que autenticadas. O documento deve estar em
perfeito estado de conservação, de forma a permitir,
com clareza, a identificação do candidato:
- carteiras e/ou cédulas de identidade expedidas pela
Secretaria de Segurança Pública, pelas Forças
Armadas, pelo Ministério das Relações Exteriores e
pela Polícia Militar;
- identidade para estrangeiros;
- carteiras profissionais expedidas por órgãos ou
conselhos de classe que, por Lei Federal, valham
como documento de identidade, como por exemplo:
as carteiras do CREA, OAB, CRC, etc.;
- a Carteira de Trabalho e Previdência Social, bem
como a Carteira Nacional de Habilitação (com
fotografia na forma da Lei nº. 9.503/97).
Parágrafo Único: em casos excepcionais, em razão de
caso fortuito ou força maior o candidato não puder
apresentar qualquer dos documentos arrolados
acima, poderá ter seu ingresso no ambiente de prova
autorizado pela organização do certame.
6.8. Os candidatos deverão comparecer no local da
prova pelo menos 30 (trinta) minutos antes da hora
marcada, munidos de um dos documentos citados no
item anterior, caneta esferográfica azul ou preta.
6.9. O candidato deverá assinar no campo de
identificação no cartão de respostas com caneta
esferográfica azul ou preta.
6.10. Não será admitido na sala de provas o
candidato que se apresentar após o horário
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estabelecido e/ou que não estiver de posse dos
documentos hábeis.
6.11. Durante as provas não será permitida
comunicação entre os candidatos ou permanência de
pessoas estranhas ao Concurso Público, bem como
consulta de qualquer natureza a livros, revistas ou
folhetos, bem como a utilização de instrumentos
eletrônicos e/ou digitais, tais como máquinas
calculadoras, pagers e telefones celulares, sob pena
de exclusão do candidato do Concurso Público.
6.12. A duração das Provas será de 03 (três) horas,
sendo permitido, por motivo de segurança, ao
candidato deixar o recinto de provas após 60
(sessenta) minutos do seu início.
6.13. O não comparecimento a uma das fases de
avaliação excluirá automaticamente o candidato do
Concurso Público.
6.14. Depois de identificado e instalado, o candidato
somente poderá ausentar-se temporariamente da
sala acompanhado de um fiscal ou mediante
consentimento prévio e sob a fiscalização da equipe
de aplicação de provas.
6.15. A correção da prova objetiva será feita através
de leitura óptica, e não serão computadas questões
não assinaladas, questões que contenham mais de
uma resposta, emendas ou rasuras, ainda que
legível. O candidato deverá assinalar as respostas da
prova objetiva no Cartão de Respostas que será o
único documento válido para correção da prova, cujo
preenchimento é de inteira responsabilidade do
candidato, o qual deverá proceder em conformidade
com as instruções específicas contidas na capa do
Caderno de Questões.
6.16. Não será admitida em hipótese alguma a
substituição do Cartão de Respostas;
6.17. O candidato, ao terminar a prova objetiva,
entregará ao fiscal, juntamente com o Cartão de
Respostas, seu Caderno de Questões.
6.18. Por razões de ordem técnica, de segurança e de
direitos autorais adquiridos, a Prefeitura Municipal de
Lavrinhas não fornecerá exemplares dos Cadernos de
Questões a candidatos ou a instituições de direito
público ou privado, mesmo após o encerramento do
Concurso Público.
6.29. Será excluído do Concurso Público o candidato
que:
a) apresentar-se em local, data e após o horário
estabelecido para realização da prova;
b) não comparecer à prova, conforme convocação
oficial seja qual for o motivo alegado;
c) não apresentar o documento de identidade,
conforme previsto neste Capítulo;
d) ausentar-se da sala ou local de prova sem o
acompanhamento de um fiscal;
e) for surpreendido em comunicação com outras
pessoas ou utilizando-se de calculadora, livros, notas
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ou impressos não permitidos, ou usando boné, gorro,
chapéu ou óculos de sol;
f) estiver portando ou fazendo uso de qualquer tipo
de equipamento eletrônico de comunicação;
g) lançar mão de meios ilícitos para executar a prova;
h) fizer anotação de informações relativas às suas
respostas em qualquer material que não o fornecido
pela empresa organizadora do certame;
i) não devolver ao fiscal a folha de respostas ou
qualquer outro material de aplicação da prova;
j) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos
trabalhos;
k) agir com incorreção ou descortesia para com
qualquer membro da equipe encarregada da
aplicação da prova;
l) retirar-se do local de provas antes do tempo
permitido.

7. DA PROVA PRÁTICA
7.1. As provas praticas serão realizadas na cidade de
Lavrinhas, em data, local e horário a ser divulgado
em Edital de Convocação afixado no quadro de avisos
da
Prefeitura
Municipal
e
nos
sites
www.ckverza.com.br e www.lavrinhas.com.br
7.2. Serão convocados para a prova prática os
candidatos mais bem classificados, na proporção de
03 (três) candidatos por vaga existente, mais os
empatados com o último candidato.
7.3. A prova prática tem como objetivo avaliar as
habilidades e os conhecimentos práticos ou
específicos do candidato para o desempenho das
atribuições inerentes ao exercício do cargo de
interesse.
7.4. Será permitido acesso ao local da prova apenas
para os candidatos que forem efetuar a respectiva
prova, ficando expressamente proibido o ingresso de
familiares, pessoas estranhas e curiosos.
7.5. Os candidatos deverão se trajar de modo
compatível com a atividade a ser realizada.
7.6. Não serão concedidas novas tentativas para
realização da tarefa.
7.6. Não haverá reaplicação da prova.
7.7. Será excluído do Concurso Público, o candidato
que nesta etapa:
a) apresentar-se após o horário estabelecido;
b) não comparecer, seja qual for o motivo alegado.
c) for considerado inapto na execução da prova
prática
CALCETEIRO
7.8. A prova prática de Calceteiro consistirá em
assentar lajotas (blocos de concreto) em uma área
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equivalente 1m2 (um metro quadrado) apresentado
aos candidatos no momento da prova.
7.8.1. A prova terá 30 (trinta) minutos de duração,
onde serão avaliados dois candidatos por vez.
7.8.2. A Banca examinadora será composta por dois
avaliadores da área de pavimentação e serviços
urbanos.
7.8.3. O ferramental, equipamentos e utensílios
necessários para a prova prática serão fornecidos
pela coordenação da prova.
7.8.4. Os critérios para avaliação serão:
a. Uso do EPI (equipamento de proteção individual)
b. Agilidade
c. Zelo pelo ferramental
d.
Conhecimento
no
uso
e manuseio
dos
equipamentos
e. Qualidade final do serviço.
COVEIRO
7.9. A prova prática de Coveiro consistirá em cavar
uma vala de 1/2(meio) metro de profundidade e
largura, por 1(um) metro de comprimento e tampar
(recolocar a areia na vala feita anteriormente).
7.9.1. A prova terá 30 (trinta) minutos de duração,
onde serão avaliados dois candidatos por vez.
7.9.2. A Banca examinadora será composta por dois
avaliadores da área de serviços urbanos.
7.9.3. O ferramental, equipamentos e utensílios
necessários para a prova prática serão fornecidos
pela coordenação da prova.
7.9.4. Os critérios para avaliação serão:
a. Uso do EPI (equipamento de proteção individual)
b. Agilidade
c. Zelo pelo ferramental
d.
Conhecimento
no
uso
e manuseio
dos
equipamentos
e. Qualidade final do serviço.
PEDREIRO
7.10. A prova prática de Pedreiro consistirá em
construir duas paredes em L e revestir as paredes
com chapisco apresentado aos candidatos no
momento da prova.
7.10.1. A prova terá 30 (trinta) minutos de duração,
onde serão avaliados dois candidatos por vez.
7.10.2. A Banca examinadora será composta por dois
avaliadores da área de serviços urbanos.
7.10.3. O ferramental, equipamentos e utensílios
necessários para a prova prática serão fornecidos
pela coordenação da prova.
7.10.4. Os critérios para avaliação serão:
a. Uso do EPI (equipamento de proteção individual)
b. Agilidade
c. Zelo pelo ferramental
d.
Conhecimento
no
uso
e manuseio
dos
equipamentos
e. Qualidade final do serviço.
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SERVIÇOS GERAIS (Masculino e Feminino)
7.11. A prova prática de Serviços Gerais consistirá
em capina de terrenos, limpeza de ruas e valas
apresentado aos candidatos no momento da prova.
7.11.1. A prova terá 30 (trinta) minutos de duração,
onde serão avaliados dois candidatos por vez.
7.11.2. A Banca examinadora será composta por dois
avaliadores da área de serviços urbanos.
7.11.3. O ferramental, equipamentos e utensílios
necessários para a prova prática serão fornecidos
pela coordenação da prova.
7.11.4. Os critérios para avaliação serão:
a. Uso do EPI (equipamento de proteção individual)
b. Agilidade
c. Zelo pelo ferramental
d.
Conhecimento
no
uso
e manuseio
dos
equipamentos
e. Qualidade final do serviço.
8. DOS RECURSOS E VISTAS DAS PROVAS
8.1. Os candidatos poderão interpor recurso ou
pedido de vistas do caderno de questões no prazo de
02 (dois) dias úteis, contados a partir da data
subseqüente da publicação dos eventos, bem como
quanto
à
documentação
apresentada
pelos
candidatos.
8.2. Não se reconhecerá o pedido de revisão
desprovido de fundamentação.
8.3. Somente serão apreciados os recursos
interpostos no prazo previsto com identificação do
nome do Concurso Público, nome do candidato,
número do documento de identidade, número de sua
inscrição, cargo que está concorrendo, data e
assinatura, conforme modelo a seguir:
Concurso Público N.:
Nome do Candidato:
Nº do Documento de Identidade:
Inscrição nº.:
Cargo:
Questionamento:
Data e Assinatura:
8.4. Todos os recursos e pedidos de vistas deverão
ser dirigidos à Comissão de Concurso – na sede da
Prefeitura Municipal de Lavrinhas.
Parágrafo
Primeiro.
Serão
aceitos
recursos
interpostos pessoalmente ou por procurador, via
meios eletrônicos e por fax símile.
Parágrafo Segundo. Nas duas ultimas formas de
interposição o recorrente devera encaminhar o
original das peças recursal para a Comissão de
Concursos.
8.5. O recurso ou pedido de vista interposto fora do
respectivo prazo não será aceito, sendo considerado
para tanto, a data da postagem.
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8.6. O(s) ponto(s) relativo(s) à(s) questão(ões)
eventualmente anulada(s) será(ão) atribuído(s) a
todo(s) o(s) candidato(s) presentes.
8.7. A Comissão de Concurso constitui última
instância para recurso, sendo soberana em suas
decisões, razão pela qual não caberão recursos
adicionais.
8.8. Os recursos apresentados a cada evento serão
julgados em até 15 (quinze) dias a contar do
encerramento do prazo de recebimento.
9. DA HABILITAÇÃO E DA CLASSIFICAÇÃO
9.1. A nota final do candidato será a nota da Prova
Objetiva.
9.2. Os candidatos habilitados serão classificados por
ordem decrescente da nota final, em lista de
classificação para cada cargo.
9.3. Na hipótese de igualdade de nota final, terá
preferência sucessivamente, o candidato que:
9.3.1. Com idade igual ou superior a 60 anos, nos
termos da Lei Federal nº 10.741/03, entre si e frente
aos demais, sendo que será dada preferência ao de
idade mais elevada;
9.3.2. ter o candidato, comprovadamente, sido
jurado, nos termos do disposto no artigo 440 do
Código de Processo Penal (Decreto-Lei nº 3.689, de 3
de outubro de 1941), introduzido pela Lei nº
11.689, de 9 de junho de 2008.
9.3.3. Obtiver maior nota na prova de conhecimentos
específicos;
9.3.4. Tiver maior número de filho menores de 18
anos completados até a data final das inscrições;
9.3.5. For casado;
9.3.6. Persistindo ainda o empate com a aplicação do
item 9.3.5, será processado sorteio público para
definição de ordem de classificação.
10. DO EXAME MÉDICO
10.1. Os candidatos nomeados quando convocados
sujeitar-se-ão a avaliação médica, de caráter
eliminatório, tendo por objetivo avaliar as condições
físicas e mentais do candidato para classificá-lo como
APTO
observado
as
atividades
que
serão
desenvolvidas no exercício do cargo;
109.2. Dado seu caráter eliminatório, o não
comparecimento do candidato para realização do
exame médico, no local, data e horário agendados
pela Setor de Recursos Humanos para Prefeitura
Municipal de Lavrinhas, o impedirá de tomar posse e
terá seu ato de nomeação tornado sem efeito;
10.3. Em face do resultado obtido no exame médico
de saúde o interessado poderá interpor, no prazo de
(02) dois dias, recurso à autoridade administrativa.
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10.4. O exame médico tem o objetivo de avaliar as
condições de saúde do candidato e detectar eventuais
alterações orgânicas incompatíveis com as atividades
do cargo a ser exercido e terá caráter eliminatório.
11. DA NOMEAÇÃO
11.1. A nomeação obedecerá rigorosamente à
classificação obtida pelo candidato que será
integrante
de
lista
final
de
classificação
(homologação) afixada no quadro de avisos da
Prefeitura Municipal, e nos sites www.ckverza.com.br
e www.lavrinhas.sp.gov.br
11.2. Para nomeação no cargo em que foi aprovado,
o candidato deverá apresentar obrigatoriamente os
documentos a seguir indicados:
11.2.1 Comprovação de idade mínima de 18 anos;
11.2.2 Declaração negativa de acumulação de função
pública (ressalvados os casos previstos no art. 37
inciso XVI da Constituição Federal);
11.2.3 Cadastro Nacional de Pessoa Física - CPF
(original e cópia sem autenticação);
11.2.4 Cédula de Identidade (original e cópia sem
autenticação)
ou
protocolo
de
processo
de
naturalização;
11.2.5 Título de Eleitor e prova de quitação com a
Justiça Eleitoral ou justificativa (original e cópia sem
autenticação);
11.2.6 Certificado de Reservista ou C.A.M. constando
dispensa (original e cópia sem autenticação);
11.2.7 Se solteiro, Certidão de Nascimento (original e
cópia sem autenticação);
11.2.8 Se casado, Certidão de Casamento (original e
cópia sem autenticação);
11.2.9. Registro no órgão de classe relativo ao cargo,
quando for o caso;
11.2.10 Comprovante escolar (original e cópia sem
autenticação);
11.2.11 Demais documentos indispensáveis ao
exercício do cargo conforme Anexo I;
11.3. Três (3) fotografias 3x4 iguais, coloridas e
recentes;
11.4. Não poderá assumir o cargo, o candidato que
não apresentar toda a documentação exigida no ato
de sua admissão, salvo comprovada impossibilidade
ante a ocorrência de caso fortuito ou força maior;
11.5. Os candidatos que recusarem a apresentarem
os documentos elencados nos itens 11.2.1 ao 11.2.11
ou se recusarem a submeter ao exame médico
descrito no item 10 serão impedidos de entrar em
exercício para o cargo ao qual foi nomeado e terão
nomeação por ato da Administração Municipal, com
liberação da vaga para o próximo candidato aprovado
no certame;
11.6. O regime jurídico que regerá as relações de
trabalho dos servidores será o CLT.
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12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
12.1. Não será fornecido qualquer documento
comprobatório de aprovação ou classificação ao
candidato, valendo, para esse fim, a publicação
oficial.
12.2. O candidato obriga-se a manter atualizado seu
endereço junto a Prefeitura Municipal de Lavrinhas,
durante o período de validade do Concurso Público.
12.3. A inexatidão das afirmativas contidas em
documentos apresentados, ainda que verificadas
posteriormente, eliminará o candidato do Concurso
Público, anulando-se os atos decorrentes da
inscrição. O candidato eliminado poderá interpor, no
prazo
de
dois
dias,
recurso
à
autoridade
administrativa.
12.4. Os atos relativos ao Concurso Público serão
divulgados através de publicação em Jornal de
circulação local, nos sites www.ckverza.com.br e
www.lavrinhas.sp.gov.br e também levados ao
conhecimento do candidato através de edital afixado
no saguão da Prefeitura Municipal de Lavrinhas, com
a indicação, sempre que necessário, do número do
registro geral (RG) e do número de inscrição do
candidato, não se aceitando justificativa para o
desconhecimento dos prazos neles assinalados.
12.5. Os casos omissos serão resolvidos pela
Comissão de Concurso.
12.6. A eliminação de registros escritos produzidos
durante o Concurso Público será realizada após os
120 (cento e vinte dias) dias, iniciado o prazo a partir
da homologação do resultado final do certame,
mantendo-se pelo período de validade do Concurso
Público, os registros eletrônicos a ele referentes.
12.6. Prescrição de todo e qualquer direito ou ação
contra o certame conforme o Decreto 20.910/32,
iniciado o prazo a partir da homologação do resultado
final do certame.
12.7. À Prefeitura Municipal de Lavrinhas é facultada
a anulação parcial ou total do Concurso Público, antes
de sua homologação, se constatada irregularidade
substancial insanável.

LAVRINHAS, 10 de maio de 2016.
José Luiz da Cunha
PREFEITO MUNICIPAL DE LAVRINHAS
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ANEXO I
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRINHAS
CONCURSO PÚBLICO – 2016
ASSISTENTE SOCIAL

Cargo:
Vagas:

01

Requisitos Básicos:

Superior Completo em Serviço Social.

Salário:

R$ 1.015,00

Código:
Carga Horária:

01
30h semanais

Taxa de Inscrição:
R$ 50,00
Formas de Avaliação:
Conhecimentos Básicos:
LÍNGUA PORTUGUESA: Compreensão de texto. Gêneros e tipos de textos. Coerência e coesão textual. Instrumentos de
coesão textual. Intertextualidade. O sistema ortográfico do português: emprego de letras. Acentuação gráfica e sinais
diacríticos. Emprego do pronome pessoal (Reto, Oblíquo e Pronome de Tratamento), do pronome possessivo, do pronome
indefinido e do pronome demonstrativo. Emprego do pronome relativo. Valor semântico e emprego de conectivos. Elementos
mórficos do verbo e do nome; processos de formação de palavras. Flexão nominal de gênero e número. Flexão verbal: verbos
irregulares, defectivos e anômalos; vozes verbais, locuções verbais e tempos compostos. Valores da coordenação e da
subordinação. Sintaxe de concordância. Sintaxe de regência. Sintaxe de colocação. Emprego do sinal indicativo da crase.
Emprego dos sinais de pontuação. Aspectos semânticos: adequação vocabular, denotação, conotação, polissemia e
ambiguidade. Homonímia, sinonímia, antonímia e paronímia. Estilística: figuras sintáticas, semânticas e fonológicas.
CONHECIMENTOS GERAIS: Conhecimentos Históricos e Geográficos do Município de Lavrinhas e do Estado de São Paulo.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Políticas Públicas e direitos sociais no Brasil. Políticas de Seguridade Social no Brasil.
Avaliação de Projeto e Programas. Questão social e Serviço Social: debate contemporâneo. Fundamentos do Serviço Social. A
práxis profissional: relação teórico prática. Serviço Social e interdisciplinaridade. Serviço Social e Família. Instrumentalidade do
Serviço Social; atendimento individual; o trabalho com grupos, comunidades, movimentos sociais. Política Social e Serviço
Social. O cotidiano como categoria de investigação. Atribuições privativas e competências do Assistente Social. Planejamento
e pesquisa. Projeto ético político profissional. Constituição Federal – artigos relacionados à família, infância, adolescência,
Saúde, Previdência Social e Assistência Social. Noções de Direito: Família e sucessões. Metodologia do Serviço Social.
Estatuto da criança e do Adolescente – ECA (Lei nº 8069, de 13 de julho de 1990). Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS
(Lei Federal no. 8 742, de 7 de dezembro de 1993). SUAS – Sistema Único de Assistência Social. Política Nacional de
Assistência Social (PNAS/2004). PNI Política Nacional do Idoso. Estatuto do Idoso (Lei 10.741, de 1º de Outubro de 2009). Lei
nº 11.340/2006 - Lei Maria da Penha. Lei Federal N.º 8.662/93 (Lei que regulamenta a profissão do Assistente Social). Ética
Profissional. Sistema Único de Saúde - seus princípios e diretrizes.

AUXILIAR EM SAUDE BUCAL

Cargo:
Vagas:

01

Requisitos Básicos:

Ensino Médio Completo com COREN.

Salário:

R$ 880,00

Taxa de Inscrição:

R$ 35,00

Código:
Carga Horária:

02
40h semanais

Formas de Avaliação:
Conhecimentos Básicos:
LÍNGUA PORTUGUESA: Interpretação de texto. Gêneros e tipos de texto. Coerência e coesão textual. Ortografia. Acentuação
gráfica. Estrutura e formação de palavras. Classes de palavras, flexão e emprego. Sintaxe da oração e do período. Sintaxe de
Concordância nominal e verbal. Sintaxe de Regência nominal e verbal. Sintaxe de Colocação dos Pronomes Oblíquos.
Emprego do sinal indicativo da crase. Emprego dos sinais de pontuação. Aspectos semânticos: adequação vocabular,
denotação, conotação, polissemia e ambiguidade; Homonímia, sinonímia, antonímia e paronímia.
MATEMÁTICA: Conjuntos: Representação, Relações, Operações e Conjuntos Numéricos; Razão e Proporção; Regra de Três
Simples e Composta; Porcentagem; Juros e Descontos Simples e Composto; Equações, Inequações, Sistemas e Problemas
envolvendo Variáveis do 1º e 2º Graus; Relações Métricas e Trigonométricas do Triângulo; Problemas que envolvam Figuras
Planas; Funções; Análise Combinatória; Sistemas Legais de Medidas. Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema.
CONHECIMENTOS GERAIS: Conhecimentos Históricos e Geográficos do Município de Lavrinhas e do Estado de São Paulo.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Boletim de Produção. Métodos de Organização de Filas. Triagem de Pacientes.
Conhecimento e Identificação de Equipamentos e Instrumentos de um Consultório Odontológico. Materiais dentários:
manipulação de materiais restauradores, amálgama, resina fotopolimerizável. Manutenção do equipamento odontológico e
acessórios. Materiais de moldagem e de confecção de modelos: composição, classificação, propriedades, materiais e
equipamentos, manipulação, e confecção de modelos de estudo. Noções básicas de controle de infecções: microorganismos,
infecções cruzadas, assepsia e antissepsia. Desinfecção e esterilização. Higiene dentária. Técnicas de escovação. Técnica de
Aplicação de Medicamentos: Vias de Administração de Medicamentos. Higiene Dentária: etiologia e controle de placa
bacteriana. Cárie e doença periodontal. Prevenção de cárie e doença periodontal. Flúor: composição e aplicação. Cariostáticos
e selantes oclusais. Noções de radiologia, odontopediatria, prótese, cirurgia, endodontia, dentística e anatomia bucal e dental.
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Equipamentos de Proteção Individual. Educação em Saúde Bucal. Ética profissional. Sistema Único de Saúde: princípios e
diretrizes. Política Nacional de Saúde Bucal/Brasil Sorridente.

BIBLIOTECÁRIO

Cargo:
Vagas:

01

Código:
Carga Horária:

Requisitos Básicos:

Curso Superior Completo Específico.

Salário:

R$ 880,00

Taxa de Inscrição:

R$ 50,00

03
40h semanais

Formas de Avaliação:
Conhecimentos Básicos:
LÍNGUA PORTUGUESA: Compreensão de texto. Gêneros e tipos de textos. Coerência e coesão textual. Instrumentos de
coesão textual. Intertextualidade. O sistema ortográfico do português: emprego de letras. Acentuação gráfica e sinais
diacríticos. Emprego do pronome pessoal (Reto, Oblíquo e Pronome de Tratamento), do pronome possessivo, do pronome
indefinido e do pronome demonstrativo. Emprego do pronome relativo. Valor semântico e emprego de conectivos. Elementos
mórficos do verbo e do nome; processos de formação de palavras. Flexão nominal de gênero e número. Flexão verbal: verbos
irregulares, defectivos e anômalos; vozes verbais, locuções verbais e tempos compostos. Valores da coordenação e da
subordinação. Sintaxe de concordância. Sintaxe de regência. Sintaxe de colocação. Emprego do sinal indicativo da crase.
Emprego dos sinais de pontuação. Aspectos semânticos: adequação vocabular, denotação, conotação, polissemia e
ambiguidade. Homonímia, sinonímia, antonímia e paronímia. Estilística: figuras sintáticas, semânticas e fonológicas.
CONHECIMENTOS GERAIS: Conhecimentos Históricos e Geográficos do Município de Lavrinhas e do Estado de São Paulo.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Biblioteconomia, Documentação e Ciência da Informação: conceituação, princípios,
evolução. Tipos de documentos. Normas técnicas da área de documentação (ABNT): referência bibliográfica, resumos,
abreviação de títulos de periódicos e publicações seriadas. Fontes de informação: geral e especializada. Planejamento e
administração de Bibliotecas e Centros de Documentação e Informação. Bibliotecas: tipos e funções. Formação e
desenvolvimento de coleções em bibliotecas universitárias: políticas de seleção, aquisição e descarte. Avaliação de coleções.
Tratamento da informação: catalogação (AACR2), catalogação descritiva, entradas e cabeçalhos. Sistema de classificação:
CDU. Indexação: tipos, processos e descritores. As cinco leis de Ranganathan. Catálogos: tipos e funções. Serviço de
referência: conceitos e técnicas. Disseminação Seletiva da Informação (DSI). Estudos de usuários. Comutação bibliográfica.
Automação: formato US MARC, banco de dados, base de dados, principais sistemas de informação automatizados nacionais e
internacionais. Marketing em unidades de informação. Gestão da informação e do conhecimento. Organização da informação
na Web. Direitos autorais, Lei nº 9.610/98. Profissional Bibliotecário-Documentalista: Legislação profissional, ética, o
profissional da informação e a competência em informação (Information literacy).

CALCETEIRO

Cargo:
Vagas:

01

Requisitos Básicos:

Alfabetizado

Salário:

R$ 880,00

Código:
Carga Horária:

04
44h semanais

Taxa de Inscrição:
R$ 30,00
Formas de Avaliação:
Conhecimentos Básicos:
LÍNGUA PORTUGUESA: Interpretação de texto; Ortografia; Verbo; Acentuação Gráfica; Emprego dos sinais de pontuação;
Divisão Silábica; Flexão de substantivos e adjetivos; Sinônimos e Antônimos.
MATEMÁTICA: Operações com números inteiros, fracionários e decimais; Regra de três Simples; Porcentagem e juros
simples; Medidas (comprimento, volume, área, tempo e massa). Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema.
CONHECIMENTOS GERAIS: Conhecimentos Históricos e Geográficos do Município de Lavrinhas e do Estado de São Paulo
PROVA PRATICA.

COVEIRO

Cargo:
Vagas:

01

Requisitos Básicos:

Alfabetizado

Salário:

R$ 880,00

Código:
Carga Horária:

05
44h semanais

Taxa de Inscrição:
R$ 30,00
Formas de Avaliação:
Conhecimentos Básicos:
LÍNGUA PORTUGUESA: Interpretação de texto; Ortografia; Verbo; Acentuação Gráfica; Emprego dos sinais de pontuação;
Divisão Silábica; Flexão de substantivos e adjetivos; Sinônimos e Antônimos.
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MATEMÁTICA: Operações com números inteiros, fracionários e decimais; Regra de três Simples; Porcentagem e juros
simples; Medidas (comprimento, volume, área, tempo e massa). Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema.
CONHECIMENTOS GERAIS: Conhecimentos Históricos e Geográficos do Município de Lavrinhas e do Estado de São Paulo.
PROVA PRATICA.

ENFERMEIRA PSF

Cargo:
Vagas:

01

Código:
Carga Horária:

Requisitos Básicos:

Superior Completo Especifico na Área com COREN.

Salário:

R$ 2.278,00

06
40h semanais

Taxa de Inscrição:
R$ 50,00
Formas de Avaliação:
Conhecimentos Básicos:
LÍNGUA PORTUGUESA: Compreensão de texto. Gêneros e tipos de textos. Coerência e coesão textual. Instrumentos de
coesão textual. Intertextualidade. O sistema ortográfico do português: emprego de letras. Acentuação gráfica e sinais
diacríticos. Emprego do pronome pessoal (Reto, Oblíquo e Pronome de Tratamento), do pronome possessivo, do pronome
indefinido e do pronome demonstrativo. Emprego do pronome relativo. Valor semântico e emprego de conectivos. Elementos
mórficos do verbo e do nome; processos de formação de palavras. Flexão nominal de gênero e número. Flexão verbal: verbos
irregulares, defectivos e anômalos; vozes verbais, locuções verbais e tempos compostos. Valores da coordenação e da
subordinação. Sintaxe de concordância. Sintaxe de regência. Sintaxe de colocação. Emprego do sinal indicativo da crase.
Emprego dos sinais de pontuação. Aspectos semânticos: adequação vocabular, denotação, conotação, polissemia e
ambiguidade. Homonímia, sinonímia, antonímia e paronímia. Estilística: figuras sintáticas, semânticas e fonológicas.
CONHECIMENTOS GERAIS: Conhecimentos Históricos e Geográficos do Município de Lavrinhas e do Estado de São Paulo.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Enfermagem Materno-Infantil: Cuidados de enfermagem em ginecologia obstetrícia: prénatal – cálculo de idade gestacional – gestacional de risco – toxemia gravídica – pré-eclâmpsia – eclampsia – purpério;
Cuidados de enfermagem em pediatria: puericultura – aleitamento materno – crescimento e desenvolvimento - desnutrição –
desidratação. Enfermagem Médico-Cirúrgica: Assistência de enfermagem no pré-operatório, trans-operatório e pós-operatório;
Avaliação física: processo e seqüência do exame físico; Manejo de pacientes com distúrbio das vias aéreas superiores; Manejo
de pacientes com distúrbios cardíacos: hipertensão arterial sistêmica – angina pectoris – infarto agudo do miocárdio –
insuficiência cardíaca – congéstica. Cuidados de enfermagem a pacientes com diabetes mellitus. Cuidados de enfermagem a
pacientes com patologias gástricas e distúrbios: úlcera péptica – varizes esofágicas – colostomias-sondas. Cuidados de
enfermagem a pacientes com manifestações neurológicas: tumores intracranianos – Acidente Vascular Cerebral. Manejo de
pacientes com doenças infecciosas. Curativos. Choques. Queimaduras. Envenenamento. Saúde Pública: Vigilância
epidemiológica; esquema básico de imunização – doenças sexualmente transmissíveis (DST), parasitoses; Saúde da Mulher –
Prevenção de Câncer Ginecológico e de Mama. Saúde do Idoso. Políticas Públicas de Saúde e Saúde Pública. Administração:
Supervisão, Administração de Pessoal. Práticas e saberes em enfermagem: processo de enfermagem; exame físico;
esterilização e desinfecção de materiais; administração de medicamentos; manuseio com sonda nasogástrica e/ou vesical;
prevenção e cuidados com feridas na unidade de saúde e no domicílio; intervenções básicas de primeiros socorros na atenção
primária. Legislação: Lei do Exercício Profissional. Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. Política de Saúde:
Sistema Único de Saúde – seus princípios e diretrizes. Constituição Federal: Título VIII – da ordem social, caput II, seção II –
da Saúde. Lei nº 8080/90. Lei nº 8142/90. Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde – NOB - SUS de 1996.
Norma Operacional da Assistência a Saúde/SUS – NOAS-SUS 01/02. Programa Saúde da Família.

FISCAL DE OBRAS E POSTURA

Cargo:
Vagas:

01

Requisitos Básicos:

Ensino Fundamental Completo.

Salário:

R$ 1.200,00

Taxa de Inscrição:

R$ 35,00

Código:
Carga Horária:

07
44h semanais

Formas de Avaliação:
Conhecimentos Básicos:
LÍNGUA PORTUGUESA: Interpretação de texto; Ortografia; Acentuação Gráfica; Divisão Silábica; Emprego de crase e dos
sinais de pontuação; Sinônimos e antônimos; Sentido próprio e figurado das palavras; Emprego das classes de palavras:
substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção. Regência nominal e verbal. Concordância
nominal e verbal.
MATEMÁTICA: Operações com números inteiros, fracionários e decimais; Regra de três Simples; Porcentagem e juros
simples; Expressões Numéricas; Equação do 1.º grau; Sistema de Medidas (comprimento, volume, área, tempo e massa).
Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema.
CONHECIMENTOS GERAIS: Conhecimentos Históricos e Geográficos do Município de Lavrinhas e do Estado de São Paulo.
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MEDICO DO PSF

Cargo:
Vagas:

01

Código:
Carga Horária:

Requisitos Básicos:

Superior Completo em Medicina na Área com CRM.

Salário:

R$ 7.000,00

Taxa de Inscrição:

R$ 50,00

08
40h semanais

Formas de Avaliação:
Conhecimentos Básicos:
LÍNGUA PORTUGUESA: Compreensão de texto. Gêneros e tipos de textos. Coerência e coesão textual. Instrumentos de
coesão textual. Intertextualidade. O sistema ortográfico do português: emprego de letras. Acentuação gráfica e sinais
diacríticos. Emprego do pronome pessoal (Reto, Oblíquo e Pronome de Tratamento), do pronome possessivo, do pronome
indefinido e do pronome demonstrativo. Emprego do pronome relativo. Valor semântico e emprego de conectivos. Elementos
mórficos do verbo e do nome; processos de formação de palavras. Flexão nominal de gênero e número. Flexão verbal: verbos
irregulares, defectivos e anômalos; vozes verbais, locuções verbais e tempos compostos. Valores da coordenação e da
subordinação. Sintaxe de concordância. Sintaxe de regência. Sintaxe de colocação. Emprego do sinal indicativo da crase.
Emprego dos sinais de pontuação. Aspectos semânticos: adequação vocabular, denotação, conotação, polissemia e
ambiguidade. Homonímia, sinonímia, antonímia e paronímia. Estilística: figuras sintáticas, semânticas e fonológicas.
CONHECIMENTOS GERAIS: Conhecimentos Históricos e Geográficos do Município de Lavrinhas e do Estado de São Paulo.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: POLÍTICA DE SAÚDE: Sistema Único de Saúde e Municipalização. Constituição Federal:
Título VIII – da ordem social, caput II, seção II – da Saúde. Lei nº 8080/90. Lei nº 8142/90. Norma Operacional Básica do
Sistema Único de Saúde – NOB - SUS de 1996. Norma Operacional da Assistência a Saúde/SUS – NOAS-SUS 01/02.
Estratégias de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde. Preenchimento da Declaração de óbito. Vigilância em
Saúde. Indicadores de nível de saúde da população. Políticas de descentralização e atenção primária à Saúde. Doenças de
notificação compulsória. Programa Saúde da Família.
CLÍNICA MÉDICA: Conceitos Fundamentais das Diversas Especialidades Clínicas. Ações de Vigilância Epidemiológica e
Imunização. Noções Básicas de Toxicologia Ambiental e Saúde Ocupacional. Noções Básicas de Urgência/Emergência na
Prática Médica. - Reanimação Cardio-respiratória-cerebral. Emergência Hipertensiva. Infarto agudo do miocárdio. Arritmias
cardíacas paroxísticas. Insuficiência cardíaca. Edema agudo de pulmão. Insuficiência respiratória. Pneumonias. Insuficiência
renal aguda. Emergências urológicas: cólica nefrética, retenção urinária, hematúria e infecções. Hemorragia digestiva.
Enterocolopatias. Colecistite aguda. Lesões agudas da mucosa gastroduodenal. Meningites. Septicemias. Profilaxia de raiva e
tétano. Descompensações no paciente diabético. Acidente vascular cerebral. Estado epilético. Intoxicações agudas. Acidentes
por animais peçonhentos. Choque. Traumatismo crânio-encefálico. Traumatismo abdominal. Traumatismo torácico. Embolia
pulmonar. Ressuscitação cardio-pulmonar. Acesso vascular: indicações e técnicas. Distúrbios do equilíbrio ácido-básico:
interpretação de gasometria arterial. Desequilíbrio hidro-eletrolítico. Conduta quanto a ferimentos superficiais: indicação de
sutura, antibioticoterapia, profilaxia anti-tetânica e anti-rábica. O paciente politraumatizado: avaliação inicial; tratamento do
choque hemorrágico; avaliação inicial do traumatismo crânio-encefálico. Doenças cardio-vasculares: avaliação inicial de
precordialgias; infarto do miocárdio; insuficiência cardíaca congestiva e edema agudo de pulmão; embolia pulmonar;
emergência hipertensiva; insuficiência arterial aguda; trombose venosa profunda. Doenças respiratórias: pneumonias,
tuberculose, pneumotórax, asma, doença pulmonar obstrutiva crônica, avaliação do paciente com hemoptise. Doenças do
aparelho digestivo: esofagites; corpo estranho no esôfago; doença ulcerosa péptica; sangramento digestivo alto e baixo;
avaliação inicial do abdome agudo; apendicite; megacolo, volvo de sigmóide; diarréias agudas; pancreatites agudas e crônicas;
colecistites; hepatopatias agudas e crônicas. Doenças do aparelho gênito-urinário: infecções alta e baixa; litíase;
orquiepididimites; insuficiência renal aguda e crônica. Ginecologia e obstetrícia: avaliação inicial de sangramento vaginal e
infecção urinária durante a gravidez. Doenças infecto-contagiosas: DST. AIDS, meningites virais e bacterianas,
meningococcemia, tétano, choque séptico. Doenças do sistema endócrino: cetoacidose diabética, descompensação diabética
hiperosmolar. Doenças neurológicas: AVC, epilepsias. Oftalmologia e otorrinolaringologia: sinusites, diagnóstico diferencial de
hiperemias oculares. Doenças da pele e tecido celular subcutâneo: processos alérgicos agudos, abcessos. Ortopedia:
avaliação inicial de fraturas; entorses; mialgias; lombalgias. Psiquiatria: avaliação inicial, síndrome de abstinência de álcool.
Toxicologia: conduta geral nas intoxicações; acidentes por animais peçonhentos.

MEDICO PEDIATRA

Cargo:
Vagas:

01

Requisitos Básicos:

Superior Completo em Medicina na Área com CRM.

Salário:

R$ 4.000,00

Código:
Carga Horária:

09
16h semanais

Taxa de Inscrição:
R$ 50,00
Formas de Avaliação:
Conhecimentos Básicos:
LÍNGUA PORTUGUESA: Compreensão de texto. Gêneros e tipos de textos. Coerência e coesão textual. Instrumentos de
coesão textual. Intertextualidade. O sistema ortográfico do português: emprego de letras. Acentuação gráfica e sinais
diacríticos. Emprego do pronome pessoal (Reto, Oblíquo e Pronome de Tratamento), do pronome possessivo, do pronome
indefinido e do pronome demonstrativo. Emprego do pronome relativo. Valor semântico e emprego de conectivos. Elementos
mórficos do verbo e do nome; processos de formação de palavras. Flexão nominal de gênero e número. Flexão verbal: verbos
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irregulares, defectivos e anômalos; vozes verbais, locuções verbais e tempos compostos. Valores da coordenação e da
subordinação. Sintaxe de concordância. Sintaxe de regência. Sintaxe de colocação. Emprego do sinal indicativo da crase.
Emprego dos sinais de pontuação. Aspectos semânticos: adequação vocabular, denotação, conotação, polissemia e
ambiguidade. Homonímia, sinonímia, antonímia e paronímia. Estilística: figuras sintáticas, semânticas e fonológicas.
CONHECIMENTOS GERAIS: Conhecimentos Históricos e Geográficos do Município de Lavrinhas e do Estado de São Paulo.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: POLÍTICA DE SAÚDE: Sistema Único de Saúde e Municipalização. Constituição Federal:
Título VIII – da ordem social, caput II, seção II – da Saúde. Lei nº 8080/90. Lei nº 8142/90. Norma Operacional Básica do
Sistema Único de Saúde – NOB - SUS de 1996. Norma Operacional da Assistência a Saúde/SUS – NOAS-SUS 01/02.
Estratégias de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde. Preenchimento da Declaração de óbito. Vigilância em
Saúde. Indicadores de nível de saúde da população. Políticas de descentralização e atenção primária à Saúde. Doenças de
notificação compulsória. Programa Saúde da Família.
CLÍNICA MÉDICA: Conceitos Fundamentais das Diversas Especialidades Clínicas. Ações de Vigilância Epidemiológica e
Imunização. Noções Básicas de Toxicologia Ambiental e Saúde Ocupacional. Noções Básicas de Urgência/Emergência na
Prática Médica. - Reanimação Cardio-respiratória-cerebral. Emergência Hipertensiva. Infarto agudo do miocárdio. Arritmias
cardíacas paroxísticas. Insuficiência cardíaca. Edema agudo de pulmão. Insuficiência respiratória. Pneumonias. Insuficiência
renal aguda. Emergências urológicas: cólica nefrética, retenção urinária, hematúria e infecções. Hemorragia digestiva.
Enterocolopatias. Colecistite aguda. Lesões agudas da mucosa gastroduodenal. Meningites. Septicemias. Profilaxia de raiva e
tétano. Descompensações no paciente diabético. Acidente vascular cerebral. Estado epilético. Intoxicações agudas. Acidentes
por animais peçonhentos. Choque. Traumatismo crânio-encefálico. Traumatismo abdominal. Traumatismo torácico. Embolia
pulmonar. Ressuscitação cardio-pulmonar. Acesso vascular: indicações e técnicas. Distúrbios do equilíbrio ácido-básico:
interpretação de gasometria arterial. Desequilíbrio hidro-eletrolítico. Conduta quanto a ferimentos superficiais: indicação de
sutura, antibioticoterapia, profilaxia anti-tetânica e anti-rábica. O paciente politraumatizado: avaliação inicial; tratamento do
choque hemorrágico; avaliação inicial do traumatismo crânio-encefálico. Doenças cardio-vasculares: avaliação inicial de
precordialgias; infarto do miocárdio; insuficiência cardíaca congestiva e edema agudo de pulmão; embolia pulmonar;
emergência hipertensiva; insuficiência arterial aguda; trombose venosa profunda. Doenças respiratórias: pneumonias,
tuberculose, pneumotórax, asma, doença pulmonar obstrutiva crônica, avaliação do paciente com hemoptise. Doenças do
aparelho digestivo: esofagites; corpo estranho no esôfago; doença ulcerosa péptica; sangramento digestivo alto e baixo;
avaliação inicial do abdome agudo; apendicite; megacolo, volvo de sigmóide; diarréias agudas; pancreatites agudas e crônicas;
colecistites; hepatopatias agudas e crônicas. Doenças do aparelho gênito-urinário: infecções alta e baixa; litíase;
orquiepididimites; insuficiência renal aguda e crônica. Ginecologia e obstetrícia: avaliação inicial de sangramento vaginal e
infecção urinária durante a gravidez. Doenças infecto-contagiosas: DST. AIDS, meningites virais e bacterianas,
meningococcemia, tétano, choque séptico. Doenças do sistema endócrino: cetoacidose diabética, descompensação diabética
hiperosmolar. Doenças neurológicas: AVC, epilepsias. Oftalmologia e otorrinolaringologia: sinusites, diagnóstico diferencial de
hiperemias oculares. Doenças da pele e tecido celular subcutâneo: processos alérgicos agudos, abcessos. Ortopedia:
avaliação inicial de fraturas; entorses; mialgias; lombalgias. Psiquiatria: avaliação inicial, síndrome de abstinência de álcool.
Toxicologia: conduta geral nas intoxicações; acidentes por animais peçonhentos.
ESPECIALIDADE MÉDICA: Cuidados na sala de parto. Reanimação do recém-nascido. Nutrição e desnutrição proteicocalórica. Crescimento e desenvolvimento. Manejo de fluídos e eletrólitos. Distúrbios metabólicos. Patologias respiratórias
agudas e crônicas. Doenças gastrointestinais, endócrinas, renais, cardíacas. Anomalias gênito-urinárias. Hematologia.
Distúrbios imunológicos e programa de imunização. Patologias neurológicas e neuro-musculares. Infecções crônicas e agudas.
Patologias ortopédicas e cardiológicas. Condições dermatológicas. Síndromes ictéricas e genéticas. Malformações congênitas.
Condições de saúde da criança brasileira. Organização da atenção à criança. Anemias na infância. Convulsões. Patologias
cirúrgicas mais freqüentes. Reidratação oral e parenteral. Acidentes por animais peçonhentos. Aspiração e ingestão de corpo
estranho. Antibioticoterapia em emergência pediátrica. Meningites virais e bacterianas. Cetoacidose diabética. Traumatismo
cranio-encefálico. Distúrbios do equilíbrio hidroeletrolítico e ácido-básico.

PEDREIRO

Cargo:
Vagas:

01

Requisitos Básicos:

Ensino Fundamental Completo.

Salário:

R$ 900,00

Taxa de Inscrição:

R$ 30,00

Código:
Carga Horária:

10
44h semanais

Formas de Avaliação:
Conhecimentos Básicos:
LÍNGUA PORTUGUESA: Interpretação de texto; Ortografia; Acentuação Gráfica; Divisão Silábica; Emprego de crase e dos
sinais de pontuação; Sinônimos e antônimos; Sentido próprio e figurado das palavras; Emprego das classes de palavras:
substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção. Regência nominal e verbal. Concordância
nominal e verbal.
MATEMÁTICA: Operações com números inteiros, fracionários e decimais; Regra de três Simples; Porcentagem e juros
simples; Expressões Numéricas; Equação do 1.º grau; Sistema de Medidas (comprimento, volume, área, tempo e massa).
Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema.
CONHECIMENTOS GERAIS: Conhecimentos Históricos e Geográficos do Município de Lavrinhas e do Estado de São Paulo.
PROVA PRÁTICA
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Cargo:

PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II – ANOS
FINAIS DE EDUCAÇÃO FÍSICA – JORNADA BÁSICA

Código:

11

Requisitos Básicos:

Jornada básica de 36 horas/aula
semanais (sendo 24 de trabalho
Carga
01
com alunos e 04 de estudo
Horária:
pedagógico coletivo e 08 de
atividade pedagógica livre).
Licenciatura de graduação plena, com habilitação específica em Educação Física.

Salário:

R$ 1.728,00

Vagas:

Taxa de Inscrição:
R$ 50,00
Formas de Avaliação:
Conhecimentos Básicos:
LÍNGUA PORTUGUESA: Compreensão de texto. Gêneros e tipos de textos. Coerência e coesão textual. Instrumentos de
coesão textual. Intertextualidade. O sistema ortográfico do português: emprego de letras. Acentuação gráfica e sinais diacríticos.
Emprego do pronome pessoal (Reto, Oblíquo e Pronome de Tratamento), do pronome possessivo, do pronome indefinido e do
pronome demonstrativo. Emprego do pronome relativo. Valor semântico e emprego de conectivos. Elementos mórficos do verbo
e do nome; processos de formação de palavras. Flexão nominal de gênero e número. Flexão verbal: verbos irregulares,
defectivos e anômalos; vozes verbais, locuções verbais e tempos compostos. Valores da coordenação e da subordinação.
Sintaxe de concordância. Sintaxe de regência. Sintaxe de colocação. Emprego do sinal indicativo da crase. Emprego dos sinais
de pontuação. Aspectos semânticos: adequação vocabular, denotação, conotação, polissemia e ambiguidade. Homonímia,
sinonímia, antonímia e paronímia. Estilística: figuras sintáticas, semânticas e fonológicas.
CONHECIMENTOS GERAIS: Conhecimentos Históricos e Geográficos do Município de Lavrinhas e do Estado de São Paulo.
CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS: Concepções de Educação e Escola. Função social da escola e compromisso social do
educador. Ética no trabalho docente. Tendências educacionais na sala de aula: correntes teóricas e alternativas metodológicas.
A construção do conhecimento: papel do educador, do educando e da sociedade. Visão interdisciplinar e transversal do
conhecimento. Projeto político-pedagógico: fundamentos para a orientação, planejamento e implementação de ações voltadas
ao desenvolvimento humano pleno, tomando como foco o processo ensino-aprendizagem. Currículo em ação: planejamento,
seleção e organização dos conteúdos. Avaliação. Organização da escola centrada no processo de desenvolvimento do
educando. Educação inclusiva. Gestão participativa na escola. Currículo: teorias e modelos de currículo; Os Parâmetros
Curriculares Nacionais e temas transversais. Legislação: Constituição da República Federativa do Brasil de 1988: Artigos 5º, 37
ao 41, 205 ao 214, 227 ao 229. Lei n.º 9394, de 20.12.96. Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei n.º 8069
de 13.07.90 – Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA. Parecer CNE/CEB n.º 04/98 e Resolução CNE/CEB
n.º 02/98 - Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental. Parecer CNE/CEB n.º 17/01 e Resolução
CNE/CEB n.º 02/01 - Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Especial. Lei n.º 11.494, de 20 de junho de
2007 - que institui e Regulamenta o FUNDEB. Lei nº 11.274/2006, de 06 de fevereiro de 2006 – que estabelece as Diretrizes e
Bases da Educação Nacional, dispondo sobre a duração de 9 (nove) anos para o Ensino Fundamental.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: A História da Educação Física. Biodinâmica da Atividade Física/Movimento Humano
(morfologia, fisiologia, biomecânica). Comportamento da Atividade Física/Movimento Humano (mecanismos e processos de
desenvolvimento motriz, aquisição de habilidades motoras). Psicomotricidade. Aprendizagem motora e cognitiva. Cultura das
Atividades Físicas/Movimento Humano (jogos, lutas, danças, ginásticas, esportes, lazer e recreação); Equipamento e Materiais
(diferentes equipamentos e materiais e suas possibilidade de utilização na ação pedagógica e técnico científica com as
manifestações de Atividade Física / Movimento Humano). Atividade Física/Movimento Humano e Performance (desempenho e
condicionamento humano). Atividade Física/Movimento Humano Saúde e Qualidade de Vida (aptidão física e aspectos
preventivos e terapêuticos do exercício físico). Abordagens da Educação Física Escolar (Desenvolvimentista, Críticas,
Psicomotora, Construtivista). Motricidade Humana (Lateralidade, Tonicidade, Orientação Espaço-Temporal, Práxia Global e
Fina). Corporeidade (Esquema Corporal, Imagem Corporal e Expressão Corporal). Cineantropometria (Antropometria).
Crescimento e Desenvolvimento Corporal. Primeiros Socorros. Organização de Eventos. Modalidades de jogos. Jogos
cooperativos e desportivos. Regras dos jogos Esportivos. Atividades metodológicas para o ensino da Educação Física.
Atividades de educação física, teoria e prática, na Educação Básica. Avaliação do processo Ensino-Aprendizagem em
Educação Física. O ensino de Educação Física de acordo com os PCN.

Cargo:

Vagas:

PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II – ANOS
FINAIS DE CIÊNCIAS – JORNADA REDUZIDA

01

Código:

12

Carga
Horária:

Jornada reduzida de 24 horas/aula
semanais (sendo 16 de trabalho
com alunos e 02 de estudo
pedagógico coletivo e 6 de
atividade pedagógica livre).

Requisitos
Licenciatura de graduação plena, com habilitação específica em Ciências.
Básicos:
Salário:
R$ 1.152,00
Taxa de Inscrição: R$ 50,00
Formas de Avaliação:
Conhecimentos Básicos:
LÍNGUA PORTUGUESA: Compreensão de texto. Gêneros e tipos de textos. Coerência e coesão textual. Instrumentos de
coesão textual. Intertextualidade. O sistema ortográfico do português: emprego de letras. Acentuação gráfica e sinais diacríticos.
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Emprego do pronome pessoal (Reto, Oblíquo e Pronome de Tratamento), do pronome possessivo, do pronome indefinido e do
pronome demonstrativo. Emprego do pronome relativo. Valor semântico e emprego de conectivos. Elementos mórficos do verbo
e do nome; processos de formação de palavras. Flexão nominal de gênero e número. Flexão verbal: verbos irregulares,
defectivos e anômalos; vozes verbais, locuções verbais e tempos compostos. Valores da coordenação e da subordinação.
Sintaxe de concordância. Sintaxe de regência. Sintaxe de colocação. Emprego do sinal indicativo da crase. Emprego dos sinais
de pontuação. Aspectos semânticos: adequação vocabular, denotação, conotação, polissemia e ambiguidade. Homonímia,
sinonímia, antonímia e paronímia. Estilística: figuras sintáticas, semânticas e fonológicas.
CONHECIMENTOS GERAIS: Conhecimentos Históricos e Geográficos do Município de Lavrinhas e do Estado de São Paulo.
CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS: Concepções de Educação e Escola. Função social da escola e compromisso social do
educador. Ética no trabalho docente. Tendências educacionais na sala de aula: correntes teóricas e alternativas metodológicas.
A construção do conhecimento: papel do educador, do educando e da sociedade. Visão interdisciplinar e transversal do
conhecimento. Projeto político-pedagógico: fundamentos para a orientação, planejamento e implementação de ações voltadas
ao desenvolvimento humano pleno, tomando como foco o processo ensino-aprendizagem. Currículo em ação: planejamento,
seleção e organização dos conteúdos. Avaliação. Organização da escola centrada no processo de desenvolvimento do
educando. Educação inclusiva. Gestão participativa na escola. Currículo: teorias e modelos de currículo; Os Parâmetros
Curriculares Nacionais e temas transversais. Legislação: Constituição da República Federativa do Brasil de 1988: Artigos 5º, 37
ao 41, 205 ao 214, 227 ao 229. Lei n.º 9394, de 20.12.96. Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei n.º 8069
de 13.07.90 – Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA. Parecer CNE/CEB n.º 04/98 e Resolução CNE/CEB
n.º 02/98 - Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental. Parecer CNE/CEB n.º 17/01 e Resolução
CNE/CEB n.º 02/01 - Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Especial. Lei n.º 11.494, de 20 de junho de
2007 - que institui e Regulamenta o FUNDEB. Lei nº 11.274/2006, de 06 de fevereiro de 2006 – que estabelece as Diretrizes e
Bases da Educação Nacional, dispondo sobre a duração de 9 (nove) anos para o Ensino Fundamental.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Terra e Universo: Concepção de Universo; modelos da origem e evolução do Universo e
da Terra; Sistema Solar, movimentos da Terra, Lua e Sol, tempo e distâncias astronômicas, interações gravitacionais.
Constituição da Terra; transformações geológicas; condições para a presença de vida, origem da vida; ritmos biológicos e
períodos astronômicos. Os Seres vivos: origem e evolução biológica dos seres vivos, contribuição do organismo: teoria e
evolução celular, funcionamento da célula, a organização celular, aspectos físicos químicos e estruturais. Reprodução celular.
Classificação e características gerais dos seres vivos. Características anatômicas e filosóficas do ser humano: aspectos básicos
na organização e fisiologia dos aparelhos digestivos, circulatórios, respiratórios, excretor, venoso, endócrino, reprodutor e
locomotor. A transmissão da vida – herança biológica, a hereditariedade e o meio ambiente. Organização da vida;
biodiversidade; populações e interações ecológicas; distribuição dos seres vivos na Terra, em especial nos ecossistemas
brasileiros; características adaptativas dos grandes grupos de seres vivos; dispersão e estratégias reprodutivas dos seres vivos
em diferentes ambientes; variabilidade genética dos descendentes. Matéria e energia no ambiente e na sociedade:
Transformações químicas no ambiente, na prática da vida diária, na produção industrial e agropecuária; ciclos da matéria e
transferências de energia; propriedades da matéria e sua relação com os diferentes usos dos materiais. Transformações de
energia no cotidiano social e no meio físico, envolvendo: luz, calor, eletricidade, som e movimento; forças, pressão, equilíbrio
térmico, ondas eletromagnéticas; aplicações tecnológicas: motores, refrigeradores, dispositivos eletro-eletrônicos,
telecomunicações e transportes; aparelhos e instrumentos ópticos. O Ar Atmosférico: composição; camadas da atmosfera;
pressão atmosférica; direção e velocidade dos ventos; importância do ar e dos ventos. Água: composição; ciclo da água;
estados físicos e mudanças de estado; qualidade da água. O Solo: as camadas da terra; o solo e o subsolo; o solo e o plantio;
irrigação e drenagem; composição das rochas. Sociedade sustentável e problemas ambientais: Interferência do ser humano e
alterações ambientais; mudanças na composição e na fisionomia da biosfera, atmosfera e litosfera; interferência do ser humano
nos ciclos naturais e impactos ambientais. Medidas de proteção e recuperação das regiões brasileiras degradadas;
reaproveitamento dos materiais; redução da poluição ambiental; fontes alternativas de energia. Saúde ambiental e das
populações humanas: Saúde e condições de vida nos espaços urbanos e rurais brasileiros; prevenção às doenças; preservação
da saúde coletiva e individual e mudanças de estilo de vida; serviços e equipamentos para promoção e prevenção à saúde.
Funções vitais do organismo humano, interação de fatores internos e externos, relações com o ambiente. Sexo e sexualidade
humana, contracepção e prevenção às doenças sexualmente transmissíveis e AIDS. Ciência e cultura: Conhecimento científico
e tecnológico, parte integrante da cultura contemporânea; ciência como construção histórica e social; processos de produção
dos conhecimentos científicos e tecnológicos; biotecnologia, riscos e benefícios de suas aplicações. Aspectos metodológicos do
Ensino das Ciências Biológicas. Práticas pedagógicas para o Ensino de Ciências. O ensino de Ciências Naturais de acordo com
os PCN.

Cargo:

Vagas:

PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II – ANOS
FINAIS DE CIÊNCIAS – JORNADA BÁSICA

01

Código:

13

Carga
Horária:

Jornada básica de 36 horas/aula
semanais (sendo 24 de trabalho
com alunos e 04 de estudo
pedagógico coletivo e 08 de
atividade pedagógica livre).

Requisitos
Licenciatura de graduação plena, com habilitação específica em Ciências.
Básicos:
Salário:
R$ 1.728,00
Taxa de Inscrição: R$ 50,00
Formas de Avaliação:
Conhecimentos Básicos:
LÍNGUA PORTUGUESA: Compreensão de texto. Gêneros e tipos de textos. Coerência e coesão textual. Instrumentos de
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coesão textual. Intertextualidade. O sistema ortográfico do português: emprego de letras. Acentuação gráfica e sinais diacríticos.
Emprego do pronome pessoal (Reto, Oblíquo e Pronome de Tratamento), do pronome possessivo, do pronome indefinido e do
pronome demonstrativo. Emprego do pronome relativo. Valor semântico e emprego de conectivos. Elementos mórficos do verbo
e do nome; processos de formação de palavras. Flexão nominal de gênero e número. Flexão verbal: verbos irregulares,
defectivos e anômalos; vozes verbais, locuções verbais e tempos compostos. Valores da coordenação e da subordinação.
Sintaxe de concordância. Sintaxe de regência. Sintaxe de colocação. Emprego do sinal indicativo da crase. Emprego dos sinais
de pontuação. Aspectos semânticos: adequação vocabular, denotação, conotação, polissemia e ambiguidade. Homonímia,
sinonímia, antonímia e paronímia. Estilística: figuras sintáticas, semânticas e fonológicas.
CONHECIMENTOS GERAIS: Conhecimentos Históricos e Geográficos do Município de Lavrinhas e do Estado de São Paulo.
CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS: Concepções de Educação e Escola. Função social da escola e compromisso social do
educador. Ética no trabalho docente. Tendências educacionais na sala de aula: correntes teóricas e alternativas metodológicas.
A construção do conhecimento: papel do educador, do educando e da sociedade. Visão interdisciplinar e transversal do
conhecimento. Projeto político-pedagógico: fundamentos para a orientação, planejamento e implementação de ações voltadas
ao desenvolvimento humano pleno, tomando como foco o processo ensino-aprendizagem. Currículo em ação: planejamento,
seleção e organização dos conteúdos. Avaliação. Organização da escola centrada no processo de desenvolvimento do
educando. Educação inclusiva. Gestão participativa na escola. Currículo: teorias e modelos de currículo; Os Parâmetros
Curriculares Nacionais e temas transversais. Legislação: Constituição da República Federativa do Brasil de 1988: Artigos 5º, 37
ao 41, 205 ao 214, 227 ao 229. Lei n.º 9394, de 20.12.96. Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei n.º 8069
de 13.07.90 – Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA. Parecer CNE/CEB n.º 04/98 e Resolução CNE/CEB
n.º 02/98 - Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental. Parecer CNE/CEB n.º 17/01 e Resolução
CNE/CEB n.º 02/01 - Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Especial. Lei n.º 11.494, de 20 de junho de
2007 - que institui e Regulamenta o FUNDEB. Lei nº 11.274/2006, de 06 de fevereiro de 2006 – que estabelece as Diretrizes e
Bases da Educação Nacional, dispondo sobre a duração de 9 (nove) anos para o Ensino Fundamental.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Terra e Universo: Concepção de Universo; modelos da origem e evolução do Universo e
da Terra; Sistema Solar, movimentos da Terra, Lua e Sol, tempo e distâncias astronômicas, interações gravitacionais.
Constituição da Terra; transformações geológicas; condições para a presença de vida, origem da vida; ritmos biológicos e
períodos astronômicos. Os Seres vivos: origem e evolução biológica dos seres vivos, contribuição do organismo: teoria e
evolução celular, funcionamento da célula, a organização celular, aspectos físicos químicos e estruturais. Reprodução celular.
Classificação e características gerais dos seres vivos. Características anatômicas e filosóficas do ser humano: aspectos básicos
na organização e fisiologia dos aparelhos digestivos, circulatórios, respiratórios, excretor, venoso, endócrino, reprodutor e
locomotor. A transmissão da vida – herança biológica, a hereditariedade e o meio ambiente. Organização da vida;
biodiversidade; populações e interações ecológicas; distribuição dos seres vivos na Terra, em especial nos ecossistemas
brasileiros; características adaptativas dos grandes grupos de seres vivos; dispersão e estratégias reprodutivas dos seres vivos
em diferentes ambientes; variabilidade genética dos descendentes. Matéria e energia no ambiente e na sociedade:
Transformações químicas no ambiente, na prática da vida diária, na produção industrial e agropecuária; ciclos da matéria e
transferências de energia; propriedades da matéria e sua relação com os diferentes usos dos materiais. Transformações de
energia no cotidiano social e no meio físico, envolvendo: luz, calor, eletricidade, som e movimento; forças, pressão, equilíbrio
térmico, ondas eletromagnéticas; aplicações tecnológicas: motores, refrigeradores, dispositivos eletro-eletrônicos,
telecomunicações e transportes; aparelhos e instrumentos ópticos. O Ar Atmosférico: composição; camadas da atmosfera;
pressão atmosférica; direção e velocidade dos ventos; importância do ar e dos ventos. Água: composição; ciclo da água;
estados físicos e mudanças de estado; qualidade da água. O Solo: as camadas da terra; o solo e o subsolo; o solo e o plantio;
irrigação e drenagem; composição das rochas. Sociedade sustentável e problemas ambientais: Interferência do ser humano e
alterações ambientais; mudanças na composição e na fisionomia da biosfera, atmosfera e litosfera; interferência do ser humano
nos ciclos naturais e impactos ambientais. Medidas de proteção e recuperação das regiões brasileiras degradadas;
reaproveitamento dos materiais; redução da poluição ambiental; fontes alternativas de energia. Saúde ambiental e das
populações humanas: Saúde e condições de vida nos espaços urbanos e rurais brasileiros; prevenção às doenças; preservação
da saúde coletiva e individual e mudanças de estilo de vida; serviços e equipamentos para promoção e prevenção à saúde.
Funções vitais do organismo humano, interação de fatores internos e externos, relações com o ambiente. Sexo e sexualidade
humana, contracepção e prevenção às doenças sexualmente transmissíveis e AIDS. Ciência e cultura: Conhecimento científico
e tecnológico, parte integrante da cultura contemporânea; ciência como construção histórica e social; processos de produção
dos conhecimentos científicos e tecnológicos; biotecnologia, riscos e benefícios de suas aplicações. Aspectos metodológicos do
Ensino das Ciências Biológicas. Práticas pedagógicas para o Ensino de Ciências. O ensino de Ciências Naturais de acordo com
os PCN.

Cargo:

Vagas:

PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II - ANOS
FINAIS DE GEOGRAFIA – JORNADA REDUZIDA

01

Código:

14

Carga
Horária:

Jornada
reduzida
de
24
horas/aula semanais (sendo 16
de trabalho com alunos e 02 de
estudo pedagógico coletivo e 6
de atividade pedagógica livre).

Requisitos
Licenciatura de graduação plena, com habilitação específica em Geografia.
Básicos:
Salário:
R$ 1.152,00
Taxa de Inscrição: R$ 50,00
Formas de Avaliação:
Conhecimentos Básicos:
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LÍNGUA PORTUGUESA: Compreensão de texto. Gêneros e tipos de textos. Coerência e coesão textual. Instrumentos de
coesão textual. Intertextualidade. O sistema ortográfico do português: emprego de letras. Acentuação gráfica e sinais diacríticos.
Emprego do pronome pessoal (Reto, Oblíquo e Pronome de Tratamento), do pronome possessivo, do pronome indefinido e do
pronome demonstrativo. Emprego do pronome relativo. Valor semântico e emprego de conectivos. Elementos mórficos do verbo
e do nome; processos de formação de palavras. Flexão nominal de gênero e número. Flexão verbal: verbos irregulares,
defectivos e anômalos; vozes verbais, locuções verbais e tempos compostos. Valores da coordenação e da subordinação.
Sintaxe de concordância. Sintaxe de regência. Sintaxe de colocação. Emprego do sinal indicativo da crase. Emprego dos sinais
de pontuação. Aspectos semânticos: adequação vocabular, denotação, conotação, polissemia e ambiguidade. Homonímia,
sinonímia, antonímia e paronímia. Estilística: figuras sintáticas, semânticas e fonológicas.
CONHECIMENTOS GERAIS: Conhecimentos Históricos e Geográficos do Município de Lavrinhas e do Estado de São Paulo.
CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS: Concepções de Educação e Escola. Função social da escola e compromisso social do
educador. Ética no trabalho docente. Tendências educacionais na sala de aula: correntes teóricas e alternativas metodológicas.
A construção do conhecimento: papel do educador, do educando e da sociedade. Visão interdisciplinar e transversal do
conhecimento. Projeto político-pedagógico: fundamentos para a orientação, planejamento e implementação de ações voltadas
ao desenvolvimento humano pleno, tomando como foco o processo ensino-aprendizagem. Currículo em ação: planejamento,
seleção e organização dos conteúdos. Avaliação. Organização da escola centrada no processo de desenvolvimento do
educando. Educação inclusiva. Gestão participativa na escola. Currículo: teorias e modelos de currículo; Os Parâmetros
Curriculares Nacionais e temas transversais. Legislação: Constituição da República Federativa do Brasil de 1988: Artigos 5º, 37
ao 41, 205 ao 214, 227 ao 229. Lei n.º 9394, de 20.12.96. Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei n.º 8069
de 13.07.90 – Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA. Parecer CNE/CEB n.º 04/98 e Resolução CNE/CEB
n.º 02/98 - Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental. Parecer CNE/CEB n.º 17/01 e Resolução
CNE/CEB n.º 02/01 - Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Especial. Lei n.º 11.494, de 20 de junho de
2007 - que institui e Regulamenta o FUNDEB. Lei nº 11.274/2006, de 06 de fevereiro de 2006 – que estabelece as Diretrizes e
Bases da Educação Nacional, dispondo sobre a duração de 9 (nove) anos para o Ensino Fundamental.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 1. A regionalização do espaço mundial: os sistemas sócio-econômicos e a divisão territorial
do trabalho; os espaços supranacionais, países e regiões geográficas (suas organizações geopolíticas, geoeconômicas e
culturais). As diferenças geográficas da produção do espaço mundial e a divisão territorial do trabalho. Os mecanismos de
dependência e dominação internacional, nacional e regional. A geopolítica e as alterações territoriais: implicações dos conflitos
políticos, étnico-religiosos na nova organização econômica mundial. A distribuição territorial das atividades econômicas e a
importância dos processos de industrialização, de urbanização, de urbanização/metropolização, de transformação da produção
agropecuária e das fontes de energia. Os organismos financeiros, o comércio internacional e regional, e a concentração
espacial de riqueza. O processo de globalização, a política neoliberal, seus efeitos e resistências. A inserção do Brasil na
economia global. 2. A regionalização do espaço brasileiro: o processo de transformação recente, a valorização econômicosocial do espaço brasileiro e a divisão territorial do trabalho; as regiões brasileiras; o Estado e o planejamento territorial. As
diferenças geográficas do processo recente de produção do espaço brasileiro e os mecanismos de dependência e dominação
em nível internacional, regional e local. A distribuição territorial das atividades econômicas e a importância dos processos de
industrialização, de urbanização/metropolização, de transformação da produção agropecuária e da estrutura agrária; o
desenvolvimento da circulação e das fontes de energia. A análise geográfica da população brasileira: estrutura, movimentos
migratórios, condições de vida e de trabalho nas regiões metropolitanas, urbanas e agropastoris e os movimentos sociais
urbanos e rurais. A relação entre produção e consumo: o comércio interno e externo e a concentração espacial de riquezas. 3.
Os grandes domínios geológicos: gênese, evolução, transformação, características físicas e biológicas e o aproveitamento de
seus recursos. O espaço terrestre global e brasileiro em particular: configuração e diferenças naturais. As grandes unidades
geológicas e geomorfológicas do globo e do Brasil: caracterização geral e aproveitamento econômico. A dinâmica climática e a
distribuição climatobotânica no mundo e no Brasil. A dinâmica da água na superfície da terra. A especificidade dos ambientes
tropicais do globo terrestre: unidade e diversidade. O meio ambiente no Brasil e os domínios geológicos. 4. A questão
ambiental: conservação, preservação e degradação. A degradação da natureza e suas relações com os principais processos de
produção do espaço. A questão ambiental no Brasil e as políticas governamentais. A poluição nas grandes metrópoles do Brasil
e do mundo. Os processos naturais e antropogênicos de erosão e de desertificação, a devastação da vegetação natural e da
fauna. A poluição das águas continentais e marinhas. As mudanças climáticas, o efeito estufa e as conseqüências das
atividades humanas. Os agrotóxicos e a poluição dos solos e dos alimentos. Desenvolvimento sustentável. 5. A cartografia
como disciplina auxiliar da geografia, subsidiando a observação, análise, correlação e interpretação dos fenômenos geográficos.
A cartografia como instrumento de compreensão do elo existente entre natureza e sociedade. A cartografia como recurso para a
compreensão espacial dos fenômenos geográficos da superfície terrestre, em diferentes escalas de representação: local,
regional e mundial. Tratamento da informação e representação dos fenômenos físicos, sociais, econômicos, geopolíticos, etc,
permitindo a visualização espacial dos fenômenos e a sua possível correlação e interpretação. O ensino de Geografia de acordo
com os PCN.

PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II – ANOS
FINAIS DE ARTE – JORNADA REDUZIDA

Código:

15

Vagas:

01

Carga
Horária:

Jornada
reduzida
de
24
horas/aula semanais (sendo 16
de trabalho com alunos e 02 de
estudo pedagógico coletivo e 6
de atividade pedagógica livre).

Requisitos
Básicos:

Licenciatura de graduação plena, com habilitação específica em Arte.

Cargo:
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Salário:

R$ 1.152,00

Taxa de Inscrição: R$ 50,00
Formas de Avaliação:
Conhecimentos Básicos:
LÍNGUA PORTUGUESA: Compreensão de texto. Gêneros e tipos de textos. Coerência e coesão textual. Instrumentos de
coesão textual. Intertextualidade. O sistema ortográfico do português: emprego de letras. Acentuação gráfica e sinais diacríticos.
Emprego do pronome pessoal (Reto, Oblíquo e Pronome de Tratamento), do pronome possessivo, do pronome indefinido e do
pronome demonstrativo. Emprego do pronome relativo. Valor semântico e emprego de conectivos. Elementos mórficos do verbo
e do nome; processos de formação de palavras. Flexão nominal de gênero e número. Flexão verbal: verbos irregulares,
defectivos e anômalos; vozes verbais, locuções verbais e tempos compostos. Valores da coordenação e da subordinação.
Sintaxe de concordância. Sintaxe de regência. Sintaxe de colocação. Emprego do sinal indicativo da crase. Emprego dos sinais
de pontuação. Aspectos semânticos: adequação vocabular, denotação, conotação, polissemia e ambiguidade. Homonímia,
sinonímia, antonímia e paronímia. Estilística: figuras sintáticas, semânticas e fonológicas.
CONHECIMENTOS GERAIS: Conhecimentos Históricos e Geográficos do Município de Lavrinhas e do Estado de São Paulo.
CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS: Concepções de Educação e Escola. Função social da escola e compromisso social do
educador. Ética no trabalho docente. Tendências educacionais na sala de aula: correntes teóricas e alternativas metodológicas.
A construção do conhecimento: papel do educador, do educando e da sociedade. Visão interdisciplinar e transversal do
conhecimento. Projeto político-pedagógico: fundamentos para a orientação, planejamento e implementação de ações voltadas
ao desenvolvimento humano pleno, tomando como foco o processo ensino-aprendizagem. Currículo em ação: planejamento,
seleção e organização dos conteúdos. Avaliação. Organização da escola centrada no processo de desenvolvimento do
educando. Educação inclusiva. Gestão participativa na escola. Currículo: teorias e modelos de currículo; Os Parâmetros
Curriculares Nacionais e temas transversais. Legislação: Constituição da República Federativa do Brasil de 1988: Artigos 5º, 37
ao 41, 205 ao 214, 227 ao 229. Lei n.º 9394, de 20.12.96. Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei n.º 8069
de 13.07.90 – Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA. Parecer CNE/CEB n.º 04/98 e Resolução CNE/CEB
n.º 02/98 - Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental. Parecer CNE/CEB n.º 17/01 e Resolução
CNE/CEB n.º 02/01 - Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Especial. Lei n.º 11.494, de 20 de junho de
2007 - que institui e Regulamenta o FUNDEB. Lei nº 11.274/2006, de 06 de fevereiro de 2006 – que estabelece as Diretrizes e
Bases da Educação Nacional, dispondo sobre a duração de 9 (nove) anos para o Ensino Fundamental.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: ARTE - ÁREA DE CONHECIMENTO: A especificidade do conhecimento artístico e
estético; a produção artística da humanidade em diversas épocas, diferentes povos, países, culturas; identidade e diversidade
cultural; a contextualização conceitual, social, política, histórica, filosófica e cultural da produção artístico-estética da
humanidade. ARTE – LINGUAGEM: O homem - ser simbólico; arte: sistema semiótico de representação; os signos não
verbais; as linguagens da arte: visual, audiovisual, música, teatro e dança; construção/produção de significados nas linguagens
artísticas; leitura e interpretação significativas de mundo; a fruição estética e o acesso aos bens culturais; percepção e análise;
elementos e recursos das linguagens artísticas. ARTE E EDUCAÇÃO: O papel da arte na educação; o professor como
mediador entre a arte e o aprendiz; o ensino e a aprendizagem em arte; fundamentação teórico/metodológica; o fazer artístico, a
apreciação estética e o conhecimento histórico da produção artística da humanidade, na sala de aula. O ensino de Arte de
acordo com os PCN.

Cargo:

PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II – ANOS
FINAIS DE ARTE – JORNADA BÁSICA

Código:

16

Carga
Horária:

Jornada básica de 36 horas/aula
semanais (sendo 24 de trabalho
com alunos e 04 de estudo
pedagógico coletivo e 08 de
atividade pedagógica livre).

Vagas:

01

Requisitos
Básicos:

Licenciatura de graduação plena, com habilitação específica em Arte.

Salário:

R$ 1.728,00

Taxa de Inscrição: R$ 50,00
Formas de Avaliação:
Conhecimentos Básicos:
LÍNGUA PORTUGUESA: Compreensão de texto. Gêneros e tipos de textos. Coerência e coesão textual. Instrumentos de
coesão textual. Intertextualidade. O sistema ortográfico do português: emprego de letras. Acentuação gráfica e sinais diacríticos.
Emprego do pronome pessoal (Reto, Oblíquo e Pronome de Tratamento), do pronome possessivo, do pronome indefinido e do
pronome demonstrativo. Emprego do pronome relativo. Valor semântico e emprego de conectivos. Elementos mórficos do verbo
e do nome; processos de formação de palavras. Flexão nominal de gênero e número. Flexão verbal: verbos irregulares,
defectivos e anômalos; vozes verbais, locuções verbais e tempos compostos. Valores da coordenação e da subordinação.
Sintaxe de concordância. Sintaxe de regência. Sintaxe de colocação. Emprego do sinal indicativo da crase. Emprego dos sinais
de pontuação. Aspectos semânticos: adequação vocabular, denotação, conotação, polissemia e ambiguidade. Homonímia,
sinonímia, antonímia e paronímia. Estilística: figuras sintáticas, semânticas e fonológicas.
CONHECIMENTOS GERAIS: Conhecimentos Históricos e Geográficos do Município de Lavrinhas e do Estado de São Paulo.
CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS: Concepções de Educação e Escola. Função social da escola e compromisso social do
educador. Ética no trabalho docente. Tendências educacionais na sala de aula: correntes teóricas e alternativas metodológicas.
A construção do conhecimento: papel do educador, do educando e da sociedade. Visão interdisciplinar e transversal do
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conhecimento. Projeto político-pedagógico: fundamentos para a orientação, planejamento e implementação de ações voltadas
ao desenvolvimento humano pleno, tomando como foco o processo ensino-aprendizagem. Currículo em ação: planejamento,
seleção e organização dos conteúdos. Avaliação. Organização da escola centrada no processo de desenvolvimento do
educando. Educação inclusiva. Gestão participativa na escola. Currículo: teorias e modelos de currículo; Os Parâmetros
Curriculares Nacionais e temas transversais. Legislação: Constituição da República Federativa do Brasil de 1988: Artigos 5º, 37
ao 41, 205 ao 214, 227 ao 229. Lei n.º 9394, de 20.12.96. Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei n.º 8069
de 13.07.90 – Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA. Parecer CNE/CEB n.º 04/98 e Resolução CNE/CEB
n.º 02/98 - Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental. Parecer CNE/CEB n.º 17/01 e Resolução
CNE/CEB n.º 02/01 - Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Especial. Lei n.º 11.494, de 20 de junho de
2007 - que institui e Regulamenta o FUNDEB. Lei nº 11.274/2006, de 06 de fevereiro de 2006 – que estabelece as Diretrizes e
Bases da Educação Nacional, dispondo sobre a duração de 9 (nove) anos para o Ensino Fundamental.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: ARTE - ÁREA DE CONHECIMENTO: A especificidade do conhecimento artístico e
estético; a produção artística da humanidade em diversas épocas, diferentes povos, países, culturas; identidade e diversidade
cultural; a contextualização conceitual, social, política, histórica, filosófica e cultural da produção artístico-estética da
humanidade. ARTE – LINGUAGEM: O homem - ser simbólico; arte: sistema semiótico de representação; os signos não
verbais; as linguagens da arte: visual, audiovisual, música, teatro e dança; construção/produção de significados nas linguagens
artísticas; leitura e interpretação significativas de mundo; a fruição estética e o acesso aos bens culturais; percepção e análise;
elementos e recursos das linguagens artísticas. ARTE E EDUCAÇÃO: O papel da arte na educação; o professor como
mediador entre a arte e o aprendiz; o ensino e a aprendizagem em arte; fundamentação teórico/metodológica; o fazer artístico, a
apreciação estética e o conhecimento histórico da produção artística da humanidade, na sala de aula. O ensino de Arte de
acordo com os PCN.

Cargo:

PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II – ANOS
FINAIS DE MATEMÁTICA – JORNADA BÁSICA

Código:

17

Carga
Horária:

Jornada básica de 36 horas/aula
semanais (sendo 24 de trabalho
com alunos e 04 de estudo
pedagógico coletivo e 08 de
atividade pedagógica livre).

Vagas:

02 (duas)

Requisitos
Básicos:

Licenciatura de graduação plena, com habilitação específica em Matemática.

Salário:

R$ 1.728,00

Taxa de Inscrição: R$ 50,00
Formas de Avaliação:
Conhecimentos Básicos:
LÍNGUA PORTUGUESA: Compreensão de texto. Gêneros e tipos de textos. Coerência e coesão textual. Instrumentos de
coesão textual. Intertextualidade. O sistema ortográfico do português: emprego de letras. Acentuação gráfica e sinais
diacríticos. Emprego do pronome pessoal (Reto, Oblíquo e Pronome de Tratamento), do pronome possessivo, do pronome
indefinido e do pronome demonstrativo. Emprego do pronome relativo. Valor semântico e emprego de conectivos. Elementos
mórficos do verbo e do nome; processos de formação de palavras. Flexão nominal de gênero e número. Flexão verbal: verbos
irregulares, defectivos e anômalos; vozes verbais, locuções verbais e tempos compostos. Valores da coordenação e da
subordinação. Sintaxe de concordância. Sintaxe de regência. Sintaxe de colocação. Emprego do sinal indicativo da crase.
Emprego dos sinais de pontuação. Aspectos semânticos: adequação vocabular, denotação, conotação, polissemia e
ambiguidade. Homonímia, sinonímia, antonímia e paronímia. Estilística: figuras sintáticas, semânticas e fonológicas.
CONHECIMENTOS GERAIS: Conhecimentos Históricos e Geográficos do Município de Lavrinhas e do Estado de São Paulo.
CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS: Concepções de Educação e Escola. Função social da escola e compromisso social do
educador. Ética no trabalho docente. Tendências educacionais na sala de aula: correntes teóricas e alternativas
metodológicas. A construção do conhecimento: papel do educador, do educando e da sociedade. Visão interdisciplinar e
transversal do conhecimento. Projeto político-pedagógico: fundamentos para a orientação, planejamento e implementação de
ações voltadas ao desenvolvimento humano pleno, tomando como foco o processo ensino-aprendizagem. Currículo em ação:
planejamento, seleção e organização dos conteúdos. Avaliação. Organização da escola centrada no processo de
desenvolvimento do educando. Educação inclusiva. Gestão participativa na escola. Currículo: teorias e modelos de currículo;
Os Parâmetros Curriculares Nacionais e temas transversais. Legislação: Constituição da República Federativa do Brasil de
1988: Artigos 5º, 37 ao 41, 205 ao 214, 227 ao 229. Lei n.º 9394, de 20.12.96. Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação
Nacional. Lei n.º 8069 de 13.07.90 – Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA. Parecer CNE/CEB n.º 04/98
e Resolução CNE/CEB n.º 02/98 - Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental. Parecer CNE/CEB n.º
17/01 e Resolução CNE/CEB n.º 02/01 - Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Especial. Lei n.º 11.494,
de 20 de junho de 2007 - que institui e Regulamenta o FUNDEB. Lei nº 11.274/2006, de 06 de fevereiro de 2006 – que
estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, dispondo sobre a duração de 9 (nove) anos para o Ensino
Fundamental.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Números naturais e números inteiros: divisibilidade, mdc, decomposição em fatores
primos. Números racionais. Noção elementar de números reais: operações e propriedades, relação de ordem, valor absoluto
desigualdade. Porcentagem. Números complexos: representação e operações nas formas algébricas e trigonométricas, raízes
da unidade. Sequência, progressões aritméticas, progressões geométricas, noções de limites de uma sequência, soma da
serie geométrica, representação decimal de um numero real. Polinômios: grau, operações, divisão de um polinômio por um
binômio na forma (x – a). Equações algébricas: definição, raiz, multiciplicidade de raízes. Números de raízes de uma equação.
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Relações entre coeficientes e raízes. Pesquisa e raízes racionais. Raízes complexas conjugadas. Combinatória e
Probabilidade: Problemas e contagens, arranjos, permutações e combinações, binômio de Newton. Probabilidade: Noção e
distribuição de probabilidades, probabilidade condicional e eventos independentes. Noções de estatística: distribuição de
frequência (média e mediana): medidas de dispersão (variância e desvio padrão). Sistemas lineares: resolução e discussão.
Matrizes: operações e aplicações a sistema lineares. Determinante: propriedades. Sistema de Cramer. Geometria Analítica:
utilização de coordenadas cartesianas para resolução de problemas geométricos simples na reta. Representação analítica de
lugares geométricos: retas, circunferências e demais cônicas: regiões simples. Posições relativas. Distância (entre dois pontos
e de ponto a reta), perpendicularismo e áreas. Noções de função. Gráficos. Funções crescentes e funções decrescentes.
Máximo e mínimo. Funções lineares, afins e quadráticas, composição e inversão de funções, funções exponenciais e
logarítmicas, equações e inequações exponenciais e logaritmiticas. Trigonometria: Arcos e ângulos: medida, relações. Funções
trigonométricas: periodicidade. Fórmula de adição, subtração, duplicação e bisseção de arcos. Transformações de somas e
funções triginométricas em produto. Equações e inequações trigonométricas. Leis dos senos co-senos. Resolução de
triângulos. Geometria: Figuras Geométricas Planas: Retas, paralelismo, perpendicularismo, semi-retas, segmentos, ângulos.
Relações métricas no triângulo, polígonos regulares, circunferência e círculo. Áreas de polígono, círculos e partes do círculo.
Figuras geométricas espaciais: retas e planos, paralelismo, perpendicularismo, ângulos diédricos e poliédricos, poliedros,
poliedros regulares. Prismas, pirâmides, cilindros, cones e respectivos troncos: cálculos de área e volume. Esfera, superfície
esférica e parte da esfera cálculo de áreas e volumes. Semelhança de figuras planas e espaciais. Razões entre comprimento
de área e volume. Noções elementares de cálculo. O ensino de Matemática de acordo com os PCN.

Cargo:

PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL I –
ANOS INICIAIS

Código:

18

Carga
Horária:

Jornada básica de 37 horas/aula
semanais (sendo 25 de trabalho com
alunos e 04 de estudo pedagógico
coletivo
e
08
de
atividade
pedagógica livre).

Vagas:
02 (duas)

Requisitos
Básicos:
Salário:

Curso Normal Superior ou Curso de Pedagogia com habilitação em anos iniciais.

Cargo:

PROFESSOR DE REFORÇO ANOS INICIAIS DO
ENSINO FUNDAMENTAL

Código:

19

01

Carga
Horária:

Jornada de 24 horas/aula semanais,
(sendo: 19 com alunos, 02 de estudo

R$ 1.776,00
Taxa de Inscrição: R$ 50,00
Formas de Avaliação:
Conhecimentos Básicos:
LÍNGUA PORTUGUESA: Compreensão de texto. Gêneros e tipos de textos. Coerência e coesão textual. Instrumentos de
coesão textual. Intertextualidade. O sistema ortográfico do português: emprego de letras. Acentuação gráfica e sinais
diacríticos. Emprego do pronome pessoal (Reto, Oblíquo e Pronome de Tratamento), do pronome possessivo, do pronome
indefinido e do pronome demonstrativo. Emprego do pronome relativo. Valor semântico e emprego de conectivos. Elementos
mórficos do verbo e do nome; processos de formação de palavras. Flexão nominal de gênero e número. Flexão verbal: verbos
irregulares, defectivos e anômalos; vozes verbais, locuções verbais e tempos compostos. Valores da coordenação e da
subordinação. Sintaxe de concordância. Sintaxe de regência. Sintaxe de colocação. Emprego do sinal indicativo da crase.
Emprego dos sinais de pontuação. Aspectos semânticos: adequação vocabular, denotação, conotação, polissemia e
ambiguidade. Homonímia, sinonímia, antonímia e paronímia. Estilística: figuras sintáticas, semânticas e fonológicas.
MATEMÁTICA: Conjuntos: Representação, Relações, Operações e Conjuntos Numéricos; Razão e Proporção; Regra de Três
Simples e Composta; Porcentagem; Juros e Descontos Simples e Composto; Equações, Inequações, Sistemas e Problemas
envolvendo Variáveis do 1º e 2º Graus; Relações Métricas e Trigonométricas do Triângulo; Problemas que envolvam Figuras
Planas; Funções; Análise Combinatória; Sistemas Legais de Medidas. Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema.
CONHECIMENTOS GERAIS: Conhecimentos Históricos e Geográficos do Município de Lavrinhas e do Estado de São Paulo.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Concepções de Educação e Escola. Função social da escola e compromisso social do
educador. Ética no trabalho docente. Tendências educacionais na sala de aula: correntes teóricas e alternativas
metodológicas. A construção do conhecimento: papel do educador, do educando e da sociedade. Visão interdisciplinar e
transversal do conhecimento. Projeto Político Pedagógico: princípios e finalidades. Currículo em ação: planejamento, seleção e
organização dos conteúdos. Avaliação. Organização da escola centrada no processo de desenvolvimento do educando.
Educação inclusiva. Gestão participativa na escola. Concepções de Educação e a prática pedagógica. Escrita, Alfabetização e
Letramento. Currículo: teorias e modelos de currículo; Parâmetros Curriculares Nacionais e temas transversais. Legislação:
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988: Artigos 5º, 37 ao 41, 205 ao 214, 227 ao 229. Lei n.º 9394, de
20.12.96. Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei n.º 8069 de 13.07.90 – Dispõe sobre o Estatuto da
Criança e do Adolescente - ECA. Parecer CNE/CEB n.º 04/98 e Resolução CNE/CEB n.º 02/98 - Institui Diretrizes Curriculares
Nacionais para o Ensino Fundamental. Parecer CNE/CEB n.º 17/01 e Resolução CNE/CEB n.º 02/01 - Institui as Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação Especial. Lei n.º 11.494, de 20 de junho de 2007 - que institui e Regulamenta o
FUNDEB. Lei nº 11.274/2006, de 06 de fevereiro de 2006 – que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional,
dispondo sobre a duração de 9 (nove) anos para o Ensino Fundamental.

Vagas:
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pedagógico coletivo e 03
atividade pedagógica livre).
Requisitos
Básicos:
Salário:

de

Curso Normal Superior ou Curso de Pedagogia com habilitação em anos iniciais.

R$ 1.152,00
Taxa de Inscrição: R$ 50,00
Formas de Avaliação:
Conhecimentos Básicos:
LÍNGUA PORTUGUESA: Compreensão de texto. Gêneros e tipos de textos. Coerência e coesão textual. Instrumentos de
coesão textual. Intertextualidade. O sistema ortográfico do português: emprego de letras. Acentuação gráfica e sinais
diacríticos. Emprego do pronome pessoal (Reto, Oblíquo e Pronome de Tratamento), do pronome possessivo, do pronome
indefinido e do pronome demonstrativo. Emprego do pronome relativo. Valor semântico e emprego de conectivos. Elementos
mórficos do verbo e do nome; processos de formação de palavras. Flexão nominal de gênero e número. Flexão verbal: verbos
irregulares, defectivos e anômalos; vozes verbais, locuções verbais e tempos compostos. Valores da coordenação e da
subordinação. Sintaxe de concordância. Sintaxe de regência. Sintaxe de colocação. Emprego do sinal indicativo da crase.
Emprego dos sinais de pontuação. Aspectos semânticos: adequação vocabular, denotação, conotação, polissemia e
ambiguidade. Homonímia, sinonímia, antonímia e paronímia. Estilística: figuras sintáticas, semânticas e fonológicas.
MATEMÁTICA: Conjuntos: Representação, Relações, Operações e Conjuntos Numéricos; Razão e Proporção; Regra de Três
Simples e Composta; Porcentagem; Juros e Descontos Simples e Composto; Equações, Inequações, Sistemas e Problemas
envolvendo Variáveis do 1º e 2º Graus; Relações Métricas e Trigonométricas do Triângulo; Problemas que envolvam Figuras
Planas; Funções; Análise Combinatória; Sistemas Legais de Medidas. Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema.
CONHECIMENTOS GERAIS: Conhecimentos Históricos e Geográficos do Município de Lavrinhas e do Estado de São Paulo.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Concepções de Educação e Escola. Função social da escola e compromisso social do
educador. Ética no trabalho docente. Tendências educacionais na sala de aula: correntes teóricas e alternativas
metodológicas. A construção do conhecimento: papel do educador, do educando e da sociedade. Visão interdisciplinar e
transversal do conhecimento. Projeto Político Pedagógico: princípios e finalidades. Currículo em ação: planejamento, seleção e
organização dos conteúdos. Avaliação. Organização da escola centrada no processo de desenvolvimento do educando.
Educação inclusiva. Gestão participativa na escola. Concepções de Educação e a prática pedagógica. Escrita, Alfabetização e
Letramento. Currículo: teorias e modelos de currículo; Parâmetros Curriculares Nacionais e temas transversais. Legislação:
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988: Artigos 5º, 37 ao 41, 205 ao 214, 227 ao 229. Lei n.º 9394, de
20.12.96. Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei n.º 8069 de 13.07.90 – Dispõe sobre o Estatuto da
Criança e do Adolescente - ECA. Parecer CNE/CEB n.º 04/98 e Resolução CNE/CEB n.º 02/98 - Institui Diretrizes Curriculares
Nacionais para o Ensino Fundamental. Parecer CNE/CEB n.º 17/01 e Resolução CNE/CEB n.º 02/01 - Institui as Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação Especial. Lei n.º 11.494, de 20 de junho de 2007 - que institui e Regulamenta o
FUNDEB. Lei nº 11.274/2006, de 06 de fevereiro de 2006 – que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional,
dispondo sobre a duração de 9 (nove) anos para o Ensino Fundamental.

Cargo:

PROFESSOR DE REFORÇO ANOS FINAIS DO
ENSINO FUNDAMENTAL DE LÍNGUA PORTUGUESA

Código:

20

Vagas:

01

Carga
Horária:

Jornada de 24 horas/aula semanais,
(sendo: 19 com alunos, 02 de
estudo pedagógico coletivo e 03 de
atividade pedagógica livre).

Requisitos
Licenciatura de graduação plena, com habilitação específica em Língua Portuguesa.
Básicos:
Salário:
R$ 1.152,00
Taxa de Inscrição: R$ 50,00
Formas de Avaliação:
Conhecimentos Básicos:
LÍNGUA PORTUGUESA: Compreensão de texto. Gêneros e tipos de textos. Coerência e coesão textual. Instrumentos de
coesão textual. Intertextualidade. O sistema ortográfico do português: emprego de letras. Acentuação gráfica e sinais diacríticos.
Emprego do pronome pessoal (Reto, Oblíquo e Pronome de Tratamento), do pronome possessivo, do pronome indefinido e do
pronome demonstrativo. Emprego do pronome relativo. Valor semântico e emprego de conectivos. Elementos mórficos do verbo
e do nome; processos de formação de palavras. Flexão nominal de gênero e número. Flexão verbal: verbos irregulares,
defectivos e anômalos; vozes verbais, locuções verbais e tempos compostos. Valores da coordenação e da subordinação.
Sintaxe de concordância. Sintaxe de regência. Sintaxe de colocação. Emprego do sinal indicativo da crase. Emprego dos sinais
de pontuação. Aspectos semânticos: adequação vocabular, denotação, conotação, polissemia e ambiguidade. Homonímia,
sinonímia, antonímia e paronímia. Estilística: figuras sintáticas, semânticas e fonológicas.
CONHECIMENTOS GERAIS: Conhecimentos Históricos e Geográficos do Município de Lavrinhas e do Estado de São Paulo.
CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS: Concepções de Educação e Escola. Função social da escola e compromisso social do
educador. Ética no trabalho docente. Tendências educacionais na sala de aula: correntes teóricas e alternativas metodológicas.
A construção do conhecimento: papel do educador, do educando e da sociedade. Visão interdisciplinar e transversal do
conhecimento. Projeto político-pedagógico: fundamentos para a orientação, planejamento e implementação de ações voltadas
ao desenvolvimento humano pleno, tomando como foco o processo ensino-aprendizagem. Currículo em ação: planejamento,
seleção e organização dos conteúdos. Avaliação. Organização da escola centrada no processo de desenvolvimento do
educando. Educação inclusiva. Gestão participativa na escola. Currículo: teorias e modelos de currículo; Os Parâmetros
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Curriculares Nacionais e temas transversais. Legislação: Constituição da República Federativa do Brasil de 1988: Artigos 5º, 37
ao 41, 205 ao 214, 227 ao 229. Lei n.º 9394, de 20.12.96. Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei n.º 8069
de 13.07.90 – Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA. Parecer CNE/CEB n.º 04/98 e Resolução CNE/CEB
n.º 02/98 - Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental. Parecer CNE/CEB n.º 17/01 e Resolução
CNE/CEB n.º 02/01 - Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Especial. Lei n.º 11.494, de 20 de junho de
2007 - que institui e Regulamenta o FUNDEB. Lei nº 11.274/2006, de 06 de fevereiro de 2006 – que estabelece as Diretrizes e
Bases da Educação Nacional, dispondo sobre a duração de 9 (nove) anos para o Ensino Fundamental.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: LINGUAGEM, INTERLOCUÇÃO E DIALOGISMO: Língua e linguagem: função simbólica
(representação de mundo) e função comunicativa (interação social, ação lingüística); dimensões da linguagem (semântica,
gramatical e pragmática); discurso e texto; texto e elementos constitutivos do contexto de produção; gêneros do discurso:
estrutura, seqüências discursivas predominantes e marcas linguísticas recorrentes, dialogia e intertextualidade. VARIAÇÃO
LINGÜÍSTICA, NORMA E ENSINO DA LÍNGUA: Modalidades, variedades, registros; concepções de gramática: normativa ou
prescritiva, descritiva, internalizada; diferenças entre padrões do oral e do escrito; norma culta; organização estrutural dos
enunciados: propriedades morfológicas (flexão e processos derivacionais) e sintáticas (forma e função dos elementos da
estrutura da sentença e dos sintagmas constituintes); conexão entre orações e períodos: parataxe, coordenação e
subordinação; léxico: campos lexicais, redes semânticas, arcaísmos, neologismos, estrangeirismos, regionalismos, jargões,
gíria. PRÁTICAS DE LEITURA E DE PRODUÇÃO DE TEXTO: O texto como unidade de sentido: mecanismos de coesão e
fatores de coerência; texto e leitor: procedimentos de leitura; tipos de atividades de escrita (transcrição, reprodução, paráfrase,
resumo, decalque, criação); procedimentos de refacção do texto (substituição, acréscimo, eliminação, permutação).
LITERATURA: A dimensão estética da linguagem; instâncias de produção e de legitimação da produção literária; pactos de
leitura: leitor e obra; a literatura e sua história: paradigmas estéticos e movimentos literários em língua portuguesa; teatro e
gênero dramático; romance, novela, conto e gêneros narrativos; poema e gêneros líricos; intertextualidade e literatura. O ensino
de Língua Portuguesa de acordo com os PCN.

PROFESSOR DE APOIO

Cargo:
Vagas:
Requisitos Básicos:
Salário:

01

Código:

21

Carga
Horária:

Jornada de 24 horas/aula semanais,
(sendo: 20 com alunos, 02 de estudo
pedagógico coletivo e 02 de atividade
pedagógica livre).

Curso Normal Superior ou Curso de Pedagogia com habilitação em anos iniciais.
R$ 1.152,00

Taxa de Inscrição:
R$ 50,00
Formas de Avaliação:
Conhecimentos Básicos:
LÍNGUA PORTUGUESA: Compreensão de texto. Gêneros e tipos de textos. Coerência e coesão textual. Instrumentos de
coesão textual. Intertextualidade. O sistema ortográfico do português: emprego de letras. Acentuação gráfica e sinais
diacríticos. Emprego do pronome pessoal (Reto, Oblíquo e Pronome de Tratamento), do pronome possessivo, do pronome
indefinido e do pronome demonstrativo. Emprego do pronome relativo. Valor semântico e emprego de conectivos. Elementos
mórficos do verbo e do nome; processos de formação de palavras. Flexão nominal de gênero e número. Flexão verbal: verbos
irregulares, defectivos e anômalos; vozes verbais, locuções verbais e tempos compostos. Valores da coordenação e da
subordinação. Sintaxe de concordância. Sintaxe de regência. Sintaxe de colocação. Emprego do sinal indicativo da crase.
Emprego dos sinais de pontuação. Aspectos semânticos: adequação vocabular, denotação, conotação, polissemia e
ambiguidade. Homonímia, sinonímia, antonímia e paronímia. Estilística: figuras sintáticas, semânticas e fonológicas.
MATEMÁTICA: Conjuntos: Representação, Relações, Operações e Conjuntos Numéricos; Razão e Proporção; Regra de Três
Simples e Composta; Porcentagem; Juros e Descontos Simples e Composto; Equações, Inequações, Sistemas e Problemas
envolvendo Variáveis do 1º e 2º Graus; Relações Métricas e Trigonométricas do Triângulo; Problemas que envolvam Figuras
Planas; Funções; Análise Combinatória; Sistemas Legais de Medidas. Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema.
CONHECIMENTOS GERAIS: Conhecimentos Históricos e Geográficos do Município de Lavrinhas e do Estado de São Paulo.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Concepções de Educação e Escola. Função social da escola e compromisso social do
educador. Ética no trabalho docente. Tendências educacionais na sala de aula: correntes teóricas e alternativas
metodológicas. A construção do conhecimento: papel do educador, do educando e da sociedade. Visão interdisciplinar e
transversal do conhecimento. Projeto Político Pedagógico: princípios e finalidades. Currículo em ação: planejamento, seleção e
organização dos conteúdos. Avaliação. Organização da escola centrada no processo de desenvolvimento do educando.
Educação inclusiva. Gestão participativa na escola. Concepções de Educação e a prática pedagógica. Escrita, Alfabetização e
Letramento. Currículo: teorias e modelos de currículo; Parâmetros Curriculares Nacionais e temas transversais. Legislação:
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988: Artigos 5º, 37 ao 41, 205 ao 214, 227 ao 229. Lei n.º 9394, de
20.12.96. Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei n.º 8069 de 13.07.90 – Dispõe sobre o Estatuto da
Criança e do Adolescente - ECA. Parecer CNE/CEB n.º 04/98 e Resolução CNE/CEB n.º 02/98 - Institui Diretrizes Curriculares
Nacionais para o Ensino Fundamental. Parecer CNE/CEB n.º 17/01 e Resolução CNE/CEB n.º 02/01 - Institui as Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação Especial. Lei n.º 11.494, de 20 de junho de 2007 - que institui e Regulamenta o
FUNDEB. Lei nº 11.274/2006, de 06 de fevereiro de 2006 – que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional,
dispondo sobre a duração de 9 (nove) anos para o Ensino Fundamental.
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SERVIÇOS GERAIS FEMININO

Cargo:
Vagas:
Requisitos Básicos:
Salário:

01

23

Código:
Carga Horária:

44h semanais

Alfabetizado.
R$ 880,00

Taxa de Inscrição:
R$ 30,00
Formas de Avaliação:
Conhecimentos Básicos:
LÍNGUA PORTUGUESA: Interpretação de texto; Ortografia; Verbo; Acentuação Gráfica; Emprego dos sinais de pontuação;
Divisão Silábica; Flexão de substantivos e adjetivos; Sinônimos e Antônimos.
MATEMÁTICA: Operações com números inteiros, fracionários e decimais; Regra de três Simples; Porcentagem e juros
simples; Medidas (comprimento, volume, área, tempo e massa). Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema.
CONHECIMENTOS GERAIS: Conhecimentos Históricos e Geográficos do Município de Lavrinhas e do Estado de São Paulo.
PROVA PRATICA

SERVIÇOS GERAIS MASCULINO

Cargo:
Vagas:
Requisitos Básicos:

01

24

Código:
Carga Horária:

44h semanais

Alfabetizado.

Salário:

R$ 880,00

Taxa de Inscrição:

R$ 30,00

Formas de Avaliação:
Conhecimentos Básicos:
LÍNGUA PORTUGUESA: Interpretação de texto; Ortografia; Verbo; Acentuação Gráfica; Emprego dos sinais de pontuação;
Divisão Silábica; Flexão de substantivos e adjetivos; Sinônimos e Antônimos.
MATEMÁTICA: Operações com números inteiros, fracionários e decimais; Regra de três Simples; Porcentagem e juros
simples; Medidas (comprimento, volume, área, tempo e massa). Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema.
CONHECIMENTOS GERAIS: Conhecimentos Históricos e Geográficos do Município de Lavrinhas e do Estado de São Paulo.
PROVA PRATICA
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