PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ
ESTADO DE SÃO PAULO
CONCURSO PÚBLICO Nº 2/2012
EDITAL COMPLETO
O Prefeito do Município de Itararé, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que fará realizar sob a
responsabilidade da empresa Publiconsult ACP Ltda, inscrita no CNPJ sob nº 07.061.037/0001-79, com sede na Av. Pereira da Silva, 828 Sorocaba/SP., Concurso Público nº 2/2012 visando o provimento dos cargos públicos abaixo relacionados, de acordo com as instruções
constantes neste Edital Completo, disponível para consulta no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal de Itararé e no site
www.publiconsult.com.br.
1. DOS CARGOS PÚBLICOS
1.1. Os cargos públicos a serem providos, a quantidade de vagas, a carga horária de trabalho, a remuneração os requisitos para provimento e
o valor da taxa de inscrição são os seguintes:
FORMA
DE
SELEÇÃO

TAXA DE
INSCRIÇÃO

Ensino médio completo e
conhecimentos em informática e
rotinas administrativas

Prova
Teórica

R$ 35,00

R$ 681,95
(Ref. 05)

Ensino fundamental completo e
conhecimentos específicos na
área

Prova
Teórica

R$ 25,00

40 h/sem

R$ 742,24
(Ref. 06)

Ensino médio completo e
conhecimentos específicos na
área

Prova
Teórica

R$ 35,00

Ensino superior completo em
Serviço Social e registro no
CRESS

Nº DE
VAGAS

CARGA
HORÁRIA

REMUNERAÇÃO

Agente Administrativo
(CRAS)

03

40 h/sem

R$ 742,24
(Ref. 06)

Agente Auxiliar de Creche

20

40 h/sem

Agente Social

01

CARGOS

REQUISITOS

Assistente Social

01

30 h/sem

R$ 1.460,28
(Ref. 11)

Auxiliar de Cuidador
(Casa de Passagem para
Adultos)

02

44 h/sem
(escala
12x36)

R$ 681,95
(Ref. 05)

Ensino fundamental completo e
conhecimentos específicos na
área

Auxiliar de Padeiro

02

40 h/sem

R$ 622,00
(Ref. 03)

Ensino fundamental incompleto (1ª
a 4ª série) e conhecimentos
específicos na área

Cadastrador Social

04

40 h/sem

R$ 742,24
(Ref. 06)

01

40 h/sem

R$ 1.704,79
(Ref. Anexo III da
LC nº 152/2011)

Cuidador Social
(Casa Abrigo)

04

44 h/sem
(escala
12x36)

R$ 802,78
(Ref. 07)

Ensino médio completo e
conhecimentos específicos na
área

Cuidador Social das
Residências Terapêuticas

03

44 h/sem
(escala
12x36)

R$ 802,78
(Ref. 07)

Ensino médio completo e
conhecimentos específicos na
área

40 h/sem

R$ 2.254,11
(Ref. Anexo III da
LC nº 152/2011)

Coordenador Pedagógico

Diretor de Escola

01
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Ensino médio completo e
conhecimentos específicos na
área
Licenciatura de graduação Plena
em Pedagogia ou Pósgraduação
em Gestão Escolar, Administração
Escolar ou afins e ter, no mínimo,
03 anos de experiência docente no
Magistério da Educação Básica.

Licenciatura Plena em Pedagogia
ou Pósgraduação na área de
Administração Escolar, Gestão
Escolar ou afins e ter no mínimo
08 anos de experiência no

Prova
Teórica +
Pontuação
de Títulos
Prova
Teórica +
Curso de
formação

R$ 40,00

R$ 25,00

Prova
Teórica

R$ 15,00

Prova
Teórica

R$ 35,00

Prova
Teórica +
Pontuação
de Títulos

R$ 40,00

Prova
Teórica +
Curso de
formação
Prova
Teórica +
Curso de
formação
Prova
Teórica +
Pontuação
de Títulos

R$ 35,00

R$ 35,00

R$ 40,00
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Magistério da
Educação Básica, sendo no
mínimo 03 anos de docência.

Engenheiro Agrônomo

01

40 h/sem

R$ 1.460,28
(Ref. 11)

Ensino superior completo em
Agronomia e registro no CREA
Ensino fundamental incompleto (1ª
a 4ª série) e CNH categoria “D” e
conhecimentos específicos na
área
Ensino fundamental incompleto (1ª
a 4ª série) e CNH categoria “D” e
conhecimentos específicos na
área

Mecânico

02

40 h/sem

R$ 1.164,58
(Ref. 10)

Mecânico de Máquina
Pesada

02

40 h/sem

R$ 1.164,58
(Ref. 10)

Nutricionista

01

30 h/sem

R$ 1.460,28
(Ref. 11)

Ensino superior completo em
Nutrição ou Dietista e registro no
CRN

40 h/sem

R$ 992,60
(Ref. 09)

Ensino médio completo e
conhecimentos específicos na
área de atuação em programas e
projetos sociais

Orientador Social

08

Psicopedagogo

01

40 h/sem

R$ 1.704,79
(Ref. Anexo III da
LC nº 152/2011)

Técnico Agrícola

02

40 h/sem

R$ 992,60
(Ref. 09)

Técnico de Projetos
Sociais

02

30 h/sem

R$ 1.460,28
(Ref. 11)

Técnico em Edificações

01

40 h/sem

R$ 992,60
(Ref. 09)

Ensino superior completo com
especialização em
Psicopedagogia
Ensino fundamental completo e
curso técnico agrícola e
conhecimentos na área
Ensino superior completo em
Serviço Social e registro no CRAS
ou graduação superior na área de
humanas (de acordo com a NOBRH/SUAS) e conhecimento na
área de gestão em programas e
projetos sociais
Ensino fundamental completo e
Curso técnico em edificações e
conhecimentos específicos na
área

Prova
Teórica +
Pontuação
de Títulos
Prova
Teórica +
Prova
Prática
Prova
Teórica +
Prova
Prática
Prova
Teórica +
Pontuação
de Títulos

R$ 40,00

R$ 15,00

R$ 15,00

R$ 40,00

Prova
Teórica

R$ 35,00

Prova
Teórica +
Pontuação
de Títulos

R$ 40,00

Prova
Teórica

R$ 25,00

Prova
Teórica +
Pontuação
de Títulos

R$ 40,00

Prova
Teórica

R$ 25,00

1.2. As atribuições dos cargos são aquelas descritas no Anexo III deste edital.
1.3. O Concurso Público terá validade de 1 (um) ano, sendo facultada sua prorrogação por igual período. A Prefeitura estima convocar de
imediato a quantidade de candidatos discriminada na coluna “N° de Vagas” da tabela constante do item 1.1 deste Edital. A Prefeitura poderá,
de acordo com suas necessidades, durante a vigência do Concurso Público, convocar candidatos até o limite de vagas criadas para os
referidos cargos no Quadro de Pessoal da Prefeitura. Poderá também, durante a vigência do Concurso Público, convocar da lista de
aprovados, candidatos para vagas que venham a ser criadas, nos respectivos cargos públicos.
2. DAS INSCRIÇÕES
2.1. São condições essenciais para a inscrição do candidato, ser brasileiro ou gozar das prerrogativas do Decreto Federal 70.436/72.
2.2. As inscrições serão efetuadas no período 12 a 20 de março de 2012, exclusivamente através da internet, acessando-se o site
www.publiconsult.com.br. O candidato deverá preencher corretamente os campos relativos ao formulário de inscrição, imprimir o boleto
referente à taxa de inscrição e efetuar o seu pagamento até a data de vencimento (21 de março de 2012) em qualquer instituição bancária,
através de internet banking, ou em qualquer estabelecimento autorizado a receber pagamento de documentos de compensação bancária
(casas lotéricas, correios, etc.)
2.2.1. Em caso de dúvida para efetivar a sua inscrição, o candidato poderá consultar o “Tutorial – Como Realizar a sua Inscrição”,
disponível na página inicial do site ou entrar em contatar a empresa através de e-mail, clicando-se no ícone “Fale Conosco” do site e
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selecionando o assunto “Concursos Públicos e Processos Seletivos”; ou através do telefone (15) 4141-2327. Ao candidato será atribuída total
responsabilidade pelo correto preenchimento do formulário de inscrição
2.2.2. A efetivação da inscrição estará condicionada ao correto preenchimento do requerimento de inscrição e ao pagamento ou compensação
do valor correspondente a taxa de inscrição. Não será aceito pagamento da taxa de inscrição por outros meios que não o pagamento do boleto
bancário emitido especificamente para cada inscrição, bem como pagamentos condicionais ou efetuados fora do prazo de vencimento do
boleto; serão indeferidas as inscrições cujos cheques de pagamento não venham a ser compensados, por qualquer motivo (falta de fundos,
ausência ou divergência de assinatura, data de emissão prescrita, etc.). É vedada a transferência para terceiros do valor da taxa de inscrição.
2.2.3. O candidato poderá se inscrever para mais de um cargo, desde que não haja coincidência dos horários de aplicação das provas
estipulados no item 5.2 deste Edital, no entanto, a Prefeitura Municipal de Itararé, assim como a empresa Publiconsult Assessoria e
Consultoria Pública Ltda., não se responsabilizam pelas coincidências de datas e horários de provas e quaisquer outras atividades. Neste
caso, o candidato deverá optar por prestar somente uma das provas, a seu critério.
2.3. Encerrado o prazo das inscrições, será divulgado no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Itararé e no site
www.publiconsult.com.br, a relação dos candidatos que tiverem suas inscrições deferidas e indeferidas.
3. DOS REQUISITOS PARA A POSSE
3.1. São requisitos para posse:
a) Ser aprovado neste Concurso Público;
b) Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos;
c) Ter aptidões físicas e mentais para o exercício das atribuições do cargo mediante confirmação de exame médico admissional;
d) Estar quites com o Serviço Militar, se, do sexo masculino;
e) Estar no gozo dos direitos civis e políticos;
f) Atender as condições, escolaridade e requisitos prescritos para o cargo;
g) Não registrar antecedentes criminais;
h) Não ter sido demitido por ato de improbidade ou exonerado “a bem do serviço público”, mediante decisão transitada em julgado em qualquer
esfera governamental;
i) Gozar de saúde física e mental compatíveis com o exercício do cargo, comprovada em prévia inspeção médica oficial;
j) Não possuir vínculo com qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que impossibilite acumulação de cargos, empregos e funções,
ressalvados os casos contidos nas alíneas “a”, “b” e “c”, inc. XVI, do art. 37, da Constituição Federal, inclusive no que concerne à
compatibilidade de horários.
k) Não ser aposentado por invalidez, não estar em idade de aposentadoria compulsória ou receber proventos de aposentadoria decorrentes do
art. 40 ou dos arts. 42 e 142, ressalvados os cargos que permitam a acumulação dos proventos com a remuneração de cargos, empregos,
funções, cargos eletivos e cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração, na forma da Constituição Federal.
3.2. Os referidos requisitos são essenciais para provimento do cargo, devendo o candidato, na ocasião da posse, apresentar os documentos
exigidos à Divisão de Administração de Pessoal da Prefeitura Municipal de Itararé. No caso do não cumprimento destas exigências, o
candidato perderá o direito à vaga.
4. DOS CANDIDATOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA OU SENSORIAL
4.1. Aos candidatos portadores de deficiência física ou sensorial que pretendam fazer uso das prerrogativas que lhe são facultadas no inciso
VIII do artigo 37 da Constituição Federal, é assegurado o direito de inscrição neste Concurso Público, desde que a deficiência de que são
portadores seja compatível com o efetivo desempenho das atribuições do cargo. Consideram-se pessoas portadoras de deficiência aquelas
que se enquadram nas categorias discriminadas no art. 4º do Decreto Federal nº 3.298/99.
4.2. A pessoa portadora de deficiência participará deste Concurso Público em igualdade de condições com os demais candidatos no que
concerne ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao horário e ao local de aplicação das provas e à nota mínima
exigida para todos os demais candidatos.
4.3. Aos portadores de deficiência física ou sensorial será reservado o percentual de 5% (cinco por cento) das vagas oferecidas neste
Concurso Público, exceto para os cargos que não possibilitem as suas contratações pelas características de atribuições e desempenhos,
incompatíveis com a deficiência possuída.
4.3.1. Quando nas operações aritméticas necessárias à apuração do número de cargos reservados, o resultado obtido não resultar em número
inteiro, desprezar-se-á a fração inferior a meio e arredondar-se-á para unidade imediatamente superior a que for igual ou superior.
4.3.2. Inexistindo candidatos portadores de deficiência, as vagas serão preenchidas por candidatos não portadores de deficiência.
4.3.3. Não serão considerados como deficiência, os distúrbios passíveis de correção, segundo os padrões clinicamente estabelecidos.
4.3.4. Os candidatos que concorrerem na condição prevista neste item serão classificados em lista separada.
4.3.5. Havendo laudo médico oficial contrário à condição de deficiente, o candidato será excluído da listagem correspondente.
4.3.6. O candidato portador de deficiência que no ato da inscrição não declarar essa condição, não poderá impetrar recurso em favor de sua
inscrição. O candidato que declarar falsamente a deficiência será excluído do Concurso Público, se confirmada tal ocorrência, em qualquer
fase deste processo, sujeitando-se às consequências legais pertinentes à matéria.
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4.4. O candidato que quiser concorrer às vagas deste Concurso Público como portador de deficiência deverá fazer sua opção no requerimento
de inscrição, marcando no formulário de inscrição no site www.publiconsult.com.br, o tipo de deficiência da qual é portador (Física, Auditiva,
Visual ou Múltipla); após, deverá remeter pelo correio através de Sedex com AR (Aviso de Recebimento) Laudo Médico atestando a
espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença –
CID, para a empresa PUBLICONSULT Assessoria e Consultoria Pública Ltda, na Avenida Pereira da Silva, nº 828, Jardim Santa Rosália, CEP
18.095-340 – Sorocaba/SP, até o último dia de inscrição, valendo como comprovação de opção efetuada no prazo, a data de postagem do
Laudo Médico nos Correios.
4.4.1. O candidato que necessitar de prova especial (letra ampliada, Braille, intérprete de LIBRAS, etc.) ou de sala com condições especiais de
acesso, deverá encaminhar requerimento à empresa PUBLICONSULT, juntamente com o Laudo Médico a que se refere o item 4.4 deste
Edital.
4.4.2. O Laudo Médico, juntamente com o requerimento de prova ou condição de acesso especial (se for o caso) deverão ser postados através
de SEDEX com AR (Aviso de Recebimento), seguindo o modelo do envelope abaixo:
À PUBLICONSULT ACP Ltda.
Ref.: Prefeitura Municipal de ITARARÉ
Concurso Público nº 2/2012 - Portador de Deficiência
Av. Pereira da Silva, nº 828 – CEP 18.095-340 - Sorocaba/SP.
4.4.3. O candidato deficiente que não solicitar a prova especial no prazo estabelecido no item anterior, não terá direito a realizar a prova
adaptada às suas condições, reservando-se o direito de realizar a prova regular aplicada aos demais candidatos.
4.4.3.1. Os deficientes visuais, que se julgarem amparados pelas disposições legais, prestarão as provas mediante leitura através do sistema
Braille. Os candidatos deverão levar, para esse fim, no dia da aplicação das provas, reglete e punção, podendo ainda utilizar-se de soroban.
Aos deficientes visuais amblíopes serão oferecidas provas ampliadas com tamanho da letra correspondente à fonte Arial - 24.
4.5. O candidato portador de necessidades especiais, aprovado no concurso, será submetido, antes da contratação, à avaliação médica a fim
de analisar a compatibilidade entre a deficiência do candidato e a função a ser desempenhada.
4.5.1. Caso se verifique a incompatibilidade entre a deficiência do candidato e a função a ser desempenhada, o mesmo perderá o direito a
vaga.
5. DO CONCURSO PÚBLICO
5.1. O Concurso Público será de PROVAS e de PROVAS E TÍTULOS para os cargos de nível superior (ASSISTENTE SOCIAL,
COORDENADOR PEDAGÓGICO, DIRETOR DE ESCOLA, ENGENHEIRO AGRÔNOMO, NUTRICIONISTA, PSICOPEDAGOGO e TÉCNICO
DE PROJETOS SOCIAIS).
5.1.1. Haverá aplicação de provas teóricas para todos os candidatos inscritos e provas práticas para os candidatos classificados na prova
teórica para os cargos de mecânico e mecânico de máquinas pesadas.
5.1.2. Concorrerá a prova de títulos apenas os candidatos classificados na prova teórica, ou seja, aqueles que obtiverem nota igual ou
superior a 50,00 pontos.
5.2. As provas serão realizadas no município de Itararé/SP, com data prevista para o dia 15 de abril de 2012 (domingo), nos seguintes
horários:
MANHÃ - 9H30
Agente Administrativo (CRAS)
Agente Auxiliar de Creche
Assistente Social
Auxiliar de Padeiro
Orientador Social
Cuidador Social (Casa Abrigo)
Diretor de Escola
Engenheiro Agrônomo
Mecânico
Nutricionista
Psicopedagogo
Técnico em Edificações
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TARDE - 14H00
Agente Social
Auxiliar de Cuidador (Casa de Passagem para Adultos)
Cuidador Social das Residências Terapêuticas
Coordenador Pedagógico
Cadastrador Social
Mecânico de Máquina Pesada
Técnico Agrícola
Técnico de Projetos Sociais

4

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ
ESTADO DE SÃO PAULO
5.3. A confirmação oficial acerca do dia, horário e local para a realização das provas ocorrerá através do Edital de Convocação para as
Provas a ser disponibilizado no site www.publiconsult.com.br e publicado no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Itararé. Os candidatos
que informarem endereço eletrônico (e-mail) por ocasião das inscrições serão também comunicados por este meio. Será de responsabilidade
do candidato o acompanhamento e consulta acerca do dia, horário e local de aplicação da prova.
6. DA PROVA TEÓRICA
6.1. A prova teórica, de caráter eliminatório e classificatório, visa avaliar o grau de conhecimento teórico do candidato, necessário ao
desempenho do cargo público. Essa prova terá duração de 2 horas e 30 minutos e será composta de 30 (trinta) questões de múltipla escolha,
de acordo com o conteúdo programático constante do Anexo I deste Edital, distribuídas e pontuadas na seguinte conformidade:
AUXILIAR DE PADEIRO – AGENTE AUXILIAR DE CRECHE - AUXILIAR DE CUIDADOR (CASA DE PASSAGEM ADULTO) – AGENTE
SOCIAL - CADASTRADOR SOCIAL - CUIDADOR SOCIAL (CASA ABRIGO) - CUIDADOR SOCIAL (RESIDÊNCIA TERAPEUTICA) ORIENTADOR SOCIAL - MECÂNICO – MECÂNICO DE MÁQUINA PESADA
TOTAL DE
Nº DE
DISCIPLINAS
PESO
PONTOS POR
TOTAL
QUESTÕES
DISCIPLINA
Interpretação de Textos e Língua Portuguesa
10
2
20
Matemática e Raciocínio Lógico e Quantitativo
5
3
15
100
Conhecimentos Gerais e Atualidades
5
1
5
Conhecimentos Específicos
10
6
60
TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES
DISCIPLINAS
Interpretação de Textos e Língua Portuguesa
Matemática e Raciocínio Lógico e Quantitativo
Conhecimentos Gerais e Atualidades
Conhecimentos Específicos

Nº DE
QUESTÕES

PESO

05
5
5
15

3
4
1
4

TOTAL DE
PONTOS POR
DISCIPLINA
15
20
5
60

TOTAL

100

TÉCNICO AGRÍCOLA - TÉCNICO DE PROJETOS SOCIAIS
DISCIPLINAS
Interpretação de Textos e Língua Portuguesa
Conhecimentos Gerais e Atualidades
Conhecimentos Específicos

Nº DE
QUESTÕES

PESO

10
5
15

3
2
4

TOTAL DE
PONTOS POR
DISCIPLINA
30
10
60

TOTAL

100

ASSISTENTE SOCIAL - ENGENHEIRO AGRÔNOMO – NUTRICIONISTA
DISCIPLINAS
Interpretação de Textos e Língua Portuguesa
Conhecimentos Gerais e Atualidades
Conhecimentos Específicos

Nº DE
QUESTÕES

PESO

5
5
20

3
1
4

TOTAL DE
PONTOS POR
DISCIPLINA
15
05
80

TOTAL

100

AGENTE ADMINISTRATIVO (CRAS)
DISCIPLINAS
Interpretação de Textos e Língua Portuguesa
Matemática e Raciocínio Lógico e Quantitativo
Conhecimentos Gerais e Atualidades
Conhecimentos Básicos de Informática
Conhecimentos Específicos
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Nº DE
QUESTÕES

PESO

5
5
5
5
10

3
2
1
4
5

TOTAL DE
PONTOS POR
DISCIPLINA
15
10
5
20
50

TOTAL

100
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COORDENADOR PEDAGÓGICO
DISCIPLINAS

Nº DE
QUESTÕES

PESO

5
5
10
10

1
3
3
5

Interpretação de Textos e Língua Portuguesa
Legislação do Ensino
Conhecimentos Pedagógicos
Conhecimentos Específicos

TOTAL DE
PONTOS POR
DISCIPLINA
5
15
30
50

TOTAL

100

DIRETOR DE ESCOLA
DISCIPLINAS

Nº DE
QUESTÕES

PESO

5
5
5
5
10

2
1
3
4
5

Nº DE
QUESTÕES

PESO

5
5
5
15

2
1
5
4

Interpretação de Textos e Língua Portuguesa
Conhecimentos Gerais e Atualidades
Legislação do Ensino
Conhecimentos Pedagógicos
Conhecimentos Específicos

TOTAL DE
PONTOS POR
DISCIPLINA
10
5
15
20
50

TOTAL

100

PSICOPEDAGOGO
DISCIPLINAS
Interpretação de Textos e Língua Portuguesa
Conhecimentos Gerais e Atualidades
Legislação do Ensino
Conhecimentos Específicos

TOTAL DE
PONTOS POR
DISCIPLINA
10
5
25
60

TOTAL

100

6.2. A bibliografia indicada no Anexo I – Conteúdo Programático é meramente sugestiva, não se restringindo a aplicação das questões ao
conteúdo da mesma, porém ao conteúdo programático indicado. Desta forma, o candidato poderá se preparar para as provas utilizando, além
das indicações do conteúdo programático, qualquer bibliografia que trate de forma sistematizada dos assuntos selecionados no Anexo I.
6.3. Na data determinada para a realização das provas os candidatos deverão se apresentar nos locais indicados com antecedência de, no
mínimo, uma hora antes do horário determinado para o início das mesmas.
6.4. O ingresso aos locais das provas será permitido apenas aos candidatos que estiverem munidos de documento de identidade original com
foto, comprovante de inscrição e caneta esferográfica azul ou preta.
6.4.1. Entende-se por documento de identidade original: Carteiras e/ou cédulas de Identidade expedidas pelas Secretarias de Segurança
Pública, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar, pelo Ministério das Relações Exteriores; Cédula de Identidade para Estrangeiros; Cédulas
de Identidade fornecidas por Órgãos ou Conselhos de Classe que, por força de Lei Federal valem como documento de identidade (OAB, CRM,
CREA, CRC, etc.); Certificado de Reservista; Passaporte; Carteira de Trabalho e Previdência Social, bem como Carteira Nacional de
Habilitação na forma da Lei nº 9.503/1997, não sendo admitido no recinto de realização das provas o candidato que não portá-lo.
6.4.2. O candidato que não estiver de posse de nenhum documento de identidade original em virtude de perda, roubo ou furto, só poderá
realizar as provas atendendo, concomitantemente, aos seguintes requisitos:
a) deverá apresentar Boletim de Ocorrência Policial;
b) deverá apresentar o protocolo de requisição de nova via do documento;
c) deverá apresentar cópia autenticada da certidão de nascimento ou casamento;
d) deverá apresentar duas testemunhas que com ele firmarão, no ato, declaração, sob as penas da lei, acerca da identidade do candidato,
sendo que as testemunhas deverão apresentar documentos originais de identidade, e todos deverão apor identificação digital na referida
declaração.
6.4.3. Serão efetuadas diligências posteriores à realização da prova, em relação à documentação dos candidatos admitidos na forma do item
6.4.2, sendo desclassificados automaticamente do processo aqueles cuja declaração de dados revelar-se falsa, sem prejuízo de eventuais
ações criminais contra o declarante e as testemunhas por ele apresentadas.
6.4.4. A candidata que estiver amamentando deverá levar acompanhante responsável pela guarda da criança. Não haverá prorrogação de
horário da duração da prova para a candidata nesta situação.
6.4.5. Os candidatos médicos, bombeiros, policiais e militares que estiverem em regime de plantão poderão atender a bips ou celulares, desde
que comprovem esta condição ao Fiscal de Sala, mediante apresentação da identidade profissional (CRM, identidade policial ou militar) antes
do início das provas; neste caso deverão ser acompanhados por um Auxiliar de Coordenação e atender a ligação fora da sala.
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6.4.6. Durante a prova, o candidato não deve levantar-se, comunicar-se com outros candidatos, e nem fumar; será advertido pelo Fiscal de
Sala caso perceba-se que busca visualizar a prova ou a Folha de Respostas de outro candidato, sendo-lhe retirada a prova e desclassificado
no caso de reiteração da atitude.
6.5. Não serão admitidos nos locais de aplicação das provas, os candidatos que se apresentarem após o horário estabelecido para início das
mesmas e para o fechamentos dos portões.
6.6. A duração da prova será de 2 horas e 30 minutos, já incluído o tempo destinado ao preenchimento da Folha de Respostas. O candidato
somente poderá entregar a prova depois de uma hora do seu início.
6.7. A inviolabilidade das provas será comprovada no local de sua realização, sendo o rompimento do lacre dos envelopes efetuado por um
dos candidatos, o qual lavrará declaração neste sentido no Termo de Ocorrências.
6.8. O candidato deverá assinar a Lista de Presenças que lhe será apresentada antes do início da prova. Eventuais erros de digitação de
nome, número de documento de identidade e data de nascimento deverão ser comunicados ao Fiscal de Sala para correção, o qual o fará em
formulário específico.
6.9. O candidato deverá efetuar a conferência do Caderno de Provas antes de começar a resolução, verificando no cabeçalho se todas as
folhas correspondem ao cargo para o qual se inscreveu; a seguir deverá verificar se o Caderno de Provas possui 30 (trinta) questões objetivas
de múltipla escolha; por fim, o candidato deverá verificar se não há falha de impressão que prejudique a leitura do texto, gráficos ou ilustrações.
Caso a prova não seja referente ao cargo para o qual se inscreveu, ou o Caderno de Provas estiver incompleto ou possuir qualquer defeito, o
candidato deverá solicitar ao Fiscal da Prova que o substitua, não cabendo reclamações posteriores neste sentido.
6.10. O candidato, antes do preenchimento da Folha de Respostas, deverá efetuar a conferência dos seus dados impressos. Havendo
divergência, deverá solicitar a substituição do material ao Fiscal de Sala, não cabendo reclamações posteriores neste sentido.
6.10.1. As questões deverão ser respondidas na Folha de Respostas, preenchendo-se totalmente o campo indicativo da letra correspondente à
opção de resposta escolhida com caneta esferográfica azul ou preta. A Folha de Respostas não poderá ser rasurada, amassada ou perfurada,
caso contrário, as respostas serão anuladas. A Folha de Respostas somente terá validade se estiver assinada pelo candidato no campo
indicado.
6.11. Durante a realização da prova não será permitida a consulta de nenhuma espécie de legislação, livro, revista ou folheto, uso de
calculadora, telefone celular ou outro equipamento de comunicação, bem como não será admitida comunicação entre os candidatos.
6.12. Caso necessário a utilização do sanitário, o candidato deverá solicitar ao Fiscal de Sala, que designará um Auxiliar de Coordenação para
acompanhá-lo, devendo no percurso manter-se em silêncio, podendo antes e depois da entrada no sanitário sofrer revista.
6.13. Será excluído do Concurso Público o candidato que:
a) não comparecer para a realização da prova, conforme convocação oficial seja qual for o motivo alegado;
b) apresentar-se fora de local, data e/ou do horário estabelecidos no Edital de Convocação;
c) não apresentar o documento de identificação conforme previsto neste Edital;
d) ausentar-se, durante o processo, da sala ou local de provas sem o acompanhamento de um fiscal;
e) for surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente ou por escrito, bem como fazendo uso de material não
permitido para a realização da prova ou de qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação;
f) lançar meios ilícitos para a realização das provas;
g) não devolver ao fiscal, seguindo critérios estabelecidos neste Edital, qualquer material de aplicação e de correção das provas;
h) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos e
i) agir com incorreção ou descortesia para com qualquer membro da equipe encarregada da aplicação da prova.
6.14. O candidato levará consigo, ao final da prova, o Caderno de Provas, podendo, portanto, utilizá-lo como rascunho e para a anotação das
alternativas que escolher, a fim de subsidiá-lo na correção das questões quando da divulgação do gabarito, ou na eventualidade da
interposição de algum recurso contra questão e/ou gabarito, sendo, no entanto, em função de reserva de direitos autorais, vedada a sua
divulgação e/ou reprodução total ou parcial por qualquer meio ou processo, sem autorização expressa da PUBLICONSULT Assessoria e
Consultoria Pública Ltda, incorrendo em crime o responsável.
6.15. A partir das 18h00 do dia seguinte ao da aplicação das provas, o candidato poderá consultar o Gabarito Oficial no site
www.publiconsult.com.br e no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Itararé. Não serão informados resultados por telefone ou outro meio
de comunicação.
7. DA PROVA PRÁTICA
7.1. As provas práticas, terão caráter eliminatório e classificatório e serão aplicados para os candidatos aos cargos de MECÂNICO e
MECÂNICO DE MÁQUINAS PESADAS classificados na prova teórica, e buscam aferir a capacidade de adequação funcional e situacional do
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candidato às exigências e ao desempenho eficiente das atividades de cada cargo. As atividades a serem executadas terão como base as
descrições sumárias de cargo.
7.2. Somente candidatos aprovados na prova teórica serão convocados para a realização das provas práticas na quantidade especificada no
quadro abaixo, assegurando-se a aplicação da prova prática aos candidatos eventualmente empatados na última posição chamada.
CARGOS
MECÂNICO
MECÂNICO DE MÁQUINAS PESADAS

Nº DE CLASSIFICADOS QUE SERÃO CONVOCADOS
PARA REALIZAR A PROVA PRÁTICA
15
15

7.3. As provas práticas serão realizadas no município de Itararé, em dia, local e horário a ser comunicado através de Edital de Convocação
para Provas Práticas a ser disponibilizado nos sites www.publiconsult.com.br após a aplicação das provas teóricas.
7.3.1. Será de responsabilidade do candidato o acompanhamento e consulta para verificar o seu local de prova.
7.3.2. Não será permitida, em hipótese alguma, realização das provas em outro dia, horário ou fora do local designado.
7.3.3. Em razão de condições climáticas, a critério da Banca Examinadora, a prova prática poderá ser cancelada ou interrompida, acarretando
o seu adiamento para nova data, a ser oportunamente estipulada e divulgada.
7.4. Para participação na prova prática, o candidato convocado deverá apresentar-se ao Coordenador com uma antecedência mínima de 30
(trinta) minutos do horário designado para o início, portando documento de identidade original com foto, conforme item 6.4.1 deste Edital.
7.5. A aprovação na prova prática é pré-requisito para contratação. Na eventualidade da convocação de todos os aprovados dentro do prazo
de validade do respectivo Concurso Público, a Prefeitura Municipal de Itararé convocará os candidatos habilitados remanescentes para
realização das provas práticas, seguindo os mesmos critérios de avaliação constantes neste Edital.
7.6. Ao desempenho dos candidatos na Prova Prática será atribuída pontuação de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, sendo classificados apenas os
candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 50 (cinquenta pontos), sendo a avaliação efetuada segundo os critérios estabelecidos
abaixo:
7.6.1. MECÂNICO
A prova prática terá duração máxima de 30 minutos e visa aferir a aptidão e a capacidade do candidato em executar atividades inerentes a
função de mecânico. A avaliação será feita pelo desempenho do candidato no trabalho que irá executar, dentro das normas técnicas, levandose em consideração o uso e aproveitamento do equipamento e ferramentas utilizadas.
Ao desempenho dos candidatos na prova prática será atribuída pontuação de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, sendo a avaliação efetuada
segundo os critérios abaixo estabelecidos:
a) Apresentação Pessoal e Capacidade de Absorver as Instruções – Máximo de 10 pontos;
b) Habilidade com equipamentos, produtos e instrumentos de trabalho – Máximo de 30 pontos;
c) Produtividade e Eficiência – Máximo de 40 pontos;
d) Organização na execução dos trabalhos – Máximo de 20 pontos.
7.6.2. MECÂNICO DE MÁQUINAS PESADAS
A prova prática terá duração máxima de 30 minutos e visa aferir a aptidão e a capacidade do candidato em executar atividades inerentes a
função de mecânico de máquina pesada. A avaliação será feita pelo desempenho do candidato no trabalho que irá executar, dentro das
normas técnicas, levando-se em consideração o uso e aproveitamento do equipamento e ferramentas utilizadas.
Ao desempenho dos candidatos na prova prática será atribuída pontuação de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, sendo a avaliação efetuada
segundo os critérios abaixo estabelecidos:
a) Apresentação Pessoal e Capacidade de Absorver as Instruções – Máximo de 10 pontos;
b) Habilidade com equipamentos, produtos e instrumentos de trabalho – Máximo de 30 pontos;
c) Produtividade e Eficiência – Máximo de 40 pontos;
d) Organização na execução dos trabalhos – Máximo de 20 pontos.
8. DA PROVA DE TÍTULOS
8.1. A Prova de Títulos consistirá na apresentação, por parte do candidato aos cargos de ASSISTENTE SOCIAL, COORDENADOR
PEDAGÓGICO, DIRETOR DE ESCOLA, ENGENHEIRO AGRÔNOMO, NUTRICIONISTA, PSICOPEDAGOGO e TÉCNICO DE PROJETOS
SOCIAIS, de títulos relacionados às respectivas áreas. Concorrerão à prova de títulos somente os candidatos classificados nas provas
teóricas. Os títulos apresentados serão pontuados da seguinte forma:
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TÍTULOS
Doutorado (limitado a um título)
Mestrado (limitado a um título)
Pós-Graduação Lato Sensu com carga horária
mínima de 360 horas (limitado a dois títulos)
Aprovação em Concurso Público Municipal,
Estadual ou Federal, para cargo equivalente
(limitado a um título)

COMPROVANTES
Diploma devidamente registrado ou declaração/certificado de conclusão de
curso acompanhado do respectivo Histórico Escolar
Diploma devidamente registrado ou declaração/certificado de conclusão de
curso acompanhado do respectivo Histórico Escolar
Certificado, certidão ou declaração de conclusão do Curso, indicando o
número de horas e período de realização do mesmo. No caso de declaração
de conclusão de curso, a mesma deverá vir acompanhada do respectivo
Histórico Escolar.
Declaração do órgão público ou departamento responsável pela admissão
de pessoal, desde que acompanhado da lista de classificação ou diploma de
aprovação no certame em questão, não sendo aceitos declarações de
entidades privadas responsáveis pela organização do certame.

PONTOS
5,00
3,00

1,00

1,00

8.2. Os comprovantes da titulação deverão indicar a carga horária e apresentar direta relação com as atribuições do cargo para o qual se
inscreveu o candidato, e serão entregues exclusivamente ao final da realização das provas teóricas, para o respectivo Fiscal de Sala.
Os títulos deverão ser apresentados através de cópia autenticada em cartório e entregues com o formulário de protocolização de títulos, que
será entregue junto com as provas, devidamente preenchido e assinado. Não serão aceitos comprovantes da titulação apresentados fora
da data e dos moldes acima estipulados, não cabendo recurso ao candidato, nessa hipótese.
8.3. No caso de COORDENADOR PEDAGÓGICO, DIRETOR DE ESCOLA e PSICOPEDAGOGO será indeferido o título de pós-graduação,
quando este servir exclusivamente para comprovar o requisito do cargo. Neste caso, para que o título de pós-graduação seja deferido, o
candidato deverá apresentar juntamente com o título, cópia do diploma que comprove o requisito mínimo para o cargo nos termos do quadro
indicado no item 1.1 deste Edital.
8.4. Serão considerados para a Prova de Títulos, os certificados, comprovantes ou diplomas de conclusão de cursos, expedidos por instituição
de ensino autorizada ou reconhecida pelo Ministério da Educação. No caso de certificados de aprovação em concursos públicos, serão aceitos
exclusivamente as declarações firmadas por órgãos e entidades da Administração Pública, relativos às aprovações em cargos relacionados no
quadro do item 8.1. Se deferidos os títulos, os pontos atribuídos serão somados à nota do candidato classificado na prova teórica. Os títulos
apresentados serão avaliados e homologados por Comissão Especial a ser designada pelo Prefeito Municipal. Os títulos deferidos e
homologados, bem como os indeferidos pela Comissão, serão divulgados no site www.publiconsult.com.br e no quadro de avisos da Prefeitura
Municipal de Itararé.
9. DA NOTA FINAL E DO CRITÉRIO DE DESEMPATE
9.1. A nota na prova teórica será obtida pela somatória das pontuações obtidas em cada disciplina da prova; a pontuação referente a cada
disciplina será obtida pela multiplicação da quantidade de respostas corretas pelo peso respectivo da disciplina, conforme item 6.1.
9.1.2. Será classificado na prova teórica o candidato que obtiver nota igual ou superior a 50,00 (cinquenta) pontos.
9.1.3. A nota final será a obtida através da somatória da nota obtida na prova teórica com os pontos obtidos com a apresentação dos títulos. A
nota final dos candidatos aos cargos de MECÂNICO E MECÂNICO DE MÁQUINAS PESADAS, será igual a somatória da nota obtida na prova
teórica e prova prática.
9.1.4. O candidato não classificado será excluído do Concurso Público e não figurará na lista a ser publicada podendo, no entanto, consultar
sua pontuação através de requerimento formalizado junto à Comissão do Concurso Público.
9.2. No caso de empate na nota final, será processado o desempate, tendo preferência sucessivamente, o candidato:
a) de idade mais elevada, desde que igual ou superior a 60 (sessenta) anos, entre aqueles na mesma faixa etária e frente aos demais
candidatos, nos termos da Lei Federal nº 10.741/2003;
b) que obtiver a maior pontuação nas questões de Conhecimentos Específicos;
c) que obtiver a maior pontuação nas questões de Interpretação de Textos e Língua Portuguesa;
d) mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos;
e) alistado como jurado pelo Presidente do Tribunal de Júri, nos termos do art. 440 do Código de Processo Penal.
10. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
10.1. Caberá recurso administrativo, em relação aos gabaritos e à classificação provisória dos candidatos, nos 2 (dois) dias úteis seguintes à
data das respectivas divulgações.
10.2. O recurso administrativo deverá ser protocolizado na sede da Prefeitura Municipal de Itararé, na Rua XV de Novembro, 83 - Centro Itararé/SP, no horário de expediente (das 9h30 as 16h00).
10.2.1. Devem constar do recurso: o nome do candidato, número de inscrição, número do documento de identidade, cargo para o qual se
inscreveu, endereço completo, a fundamentação ou o embasamento com as devidas razões do recurso, local, data e assinatura, conforme
modelo definido no Anexo II deste Edital.
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10.2.2. Serão indeferidos os recursos interpostos através de e-mail, fax ou por outras formas, meios e prazos estipulados neste Edital, bem
como aqueles que não apresentarem fundamentação e embasamento.
10.2.3. Os recursos poderão ser efetuados por procurador; neste caso o recurso deverá conter a assinatura com firma reconhecida do
candidato e ser acompanhados da procuração específica; além disso, o procurador deverá portar documento original de identidade, sendo
reconhecidos como tal aqueles discriminados no item 6.4.1 deste Edital.
10.3. O provimento de recursos interpostos dentro das especificações poderá, eventualmente, alterar a nota e/ou classificação inicial obtida
pelos candidatos para uma nota e/ou classificação superior ou inferior; ou ainda acarretar a classificação e/ou desclassificação de candidatos
em virtude da alteração das suas notas em relação à pontuação mínima exigida para a classificação.
10.3.1. Os pontos relativos às questões da prova teórica, eventualmente anuladas, serão atribuídos a todos os candidatos presentes à prova.
10.4. Os resultados das análises dos recursos serão divulgados no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Itararé e no site
www.publiconsult.com.br, juntamente com o edital contendo eventuais retificações do resultado, se for o caso.
11. DA CONVOCAÇÃO E ADMISSÃO
11.1. A convocação para admissão do candidato aprovado será feita na ordem de classificação e na medida das necessidades da Prefeitura
Municipal, oportunidade em que deverão ser apresentados os documentos exigidos para comprovação dos requisitos para a posse e exercício
no cargo, sob pena de perda da vaga.
11.1.1. Caso o candidato convocado possua outro emprego, cargo ou função pública, acumulável na forma do artigo 37, inc. XVI, alíneas “a”,
“b” e “c”, da Constituição Federal, deverá apresentar declaração firmada pelo órgão ou entidade pública contratante contemplando o horário em
que exerce suas funções, para fins de averiguação de compatibilidade de horários.
11.2. A simples aprovação no Concurso Público não gera direito à admissão, pois a Prefeitura Municipal convocará apenas o número de
aprovados que, de acordo com seu critério, julgar necessário.
11.3. Por ocasião da admissão, o candidato aprovado ficará sujeito ao regime empregatício adotado à época pela Prefeitura Municipal e às
normas regulamentadoras atinentes aos servidores municipais, condicionando-se a investidura à aprovação em exame médico admissional a
ser realizado por médico do trabalho, o qual servirá de avaliação de aptidão para o desempenho do cargo.
11.3.1. O candidato cuja deficiência for considerada incompatível com o desempenho das funções inerentes ao cargo, será desclassificado.
11.4. O candidato convocado terá um prazo de 30 (trinta) dias para assumir o cargo público, prorrogável por igual período, mediante ofício, nos
termos da legislação municipal vigente à época, em local para o qual será designado, a contar da data do recebimento da notificação que
precederá a admissão. A omissão ou desatendimento da convocação por parte do candidato será entendida como desistência da admissão.
11.5. Os candidatos classificados para os cargos de CUIDADOR SOCIAL (DAS RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS E CASA ABRIGO) e
AUXILIAR DE CUIDADOR (CASA DE PASSAGEM), como condição para posse deverão ser aprovados no Curso de Formação Inicial a ser
ministrado pela Prefeitura.
11.5.1. Referido curso é condição indispensável para a admissão do candidato aos cargos de CUIDADOR SOCIAL (DAS RESIDÊNCIAS
TERAPÊUTICAS E CASA ABRIGO) e AUXILIAR DE CUIDADOR (CASA DE PASSAGEM). Para aproveitamento no referido Curso o candidato
deverá ter freqüência mínima de 75%. O candidato que apesar de convocado deixar de realizar o Curso de Formação Inicial ou apresentar
freqüência inferior a 75% de presença, será considerado desistente e será eliminado do Concurso Público.
11.6. Os candidatos admitidos estarão sujeitos a estágio probatório de 3 (três) anos, nos quais serão avaliados conforme a política interna de
avaliação de desempenho ou instrumentos similares.
11.7. A apresentação dos documentos comprobatórios das condições exigidas neste Edital será feita em data a ser fixada, por ocasião da
convocação do candidato aprovado para admissão no cargo público.
11.8. A inexatidão das afirmativas e/ou irregularidades de documentos, mesmo que verificadas posteriormente, acarretarão a nulidade da
inscrição, desqualificação e desclassificação do candidato, com todas as decorrências, sem prejuízo das medidas de ordem administrativa, civil
e criminal.
11.9. O prazo de validade deste Concurso Público é de 1 (um) ano, a partir da data de sua homologação, podendo ser prorrogado por uma vez
por igual período, a juízo da Administração Municipal.
12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS
12.1. O candidato, ao inscrever-se, estará aceitando todas as disposições estabelecidas neste Edital e da legislação vigente, não podendo
alegar desconhecimento de qualquer natureza.
12.2. Qualquer regra prevista neste Edital poderá ser alterada antes da realização das provas, mediante a divulgação oficial do item atualizado.
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12.3. O candidato classificado obrigar-se-á a manter, durante o prazo de validade deste Concurso Público, o seu endereço atualizado para
eventuais convocações, junto à Divisão de Administração de Pessoal da Prefeitura Municipal, não lhe cabendo qualquer reclamação caso não
seja possível ao órgão competente convocá-lo por falta da referida atualização.
12.4. Compete ao Prefeito Municipal a homologação do resultado do Concurso Público. A homologação deverá ser publicada no órgão oficial
de imprensa.
12.5. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão do Concurso Público, ad referendum do Prefeito Municipal.
12.6. A elaboração das provas, sua aplicação e correção, bem como a classificação dos candidatos aprovados, ficarão sob a coordenação da
empresa Publiconsult Assessoria e Consultoria Pública Ltda, devidamente contratada para tal fim.
12.8. O edital deste Concurso Público estará disponível para consulta no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Itararé, na Rua XV de
Novembro, 83 - Centro, bem como no site: www.publiconsult.com.br, sendo ainda publicado de forma resumida na imprensa local.

Itararé, 08 de março de 2012.
Prefeitura Municipal de Itararé
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ANEXO I – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
AGENTE ADMINISTRATIVO (CRAS):
Língua Portuguesa: Interpretação de textos. Noções de ortografia, gramática, sintaxe, concordância, sinônimos, antônimos, conjugações e
tempos verbais. Bibliografia sugerida: Moderna Gramática Portuguesa (Evanildo Bechara); Novíssima Gramática da Língua Portuguesa
(Domingos Paschoal Cegalla). Sugestões de sites para estudo do conteúdo: www.portugues.com.br; www.soportugues.com.br;
http://michaelis.uol.com.br
Matemática e Raciocínio Lógico e Quantitativo: Números inteiros: operações e propriedades. Números racionais, representação fracionária
e decimal: operações e propriedades. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples. Equação do 1.º grau. Sistema métrico:
medidas de tempo, comprimento, superfície e capacidade. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Raciocínio lógico. Reconhecimento de
seqüências e padrões Compreensão de estruturas lógicas. Lógica de argumentação. Analogia. Inferência. Dedução. Conclusão. Diagramas
lógicos. Princípios de contagem e probabilidade. Validade de um Argumento. Argumentos Sólidos e Argumentos Bons. Dedução x Indução.
Argumentação indutiva. Argumentação dedutiva. Silogismo. Juízo. Redução ou Conversão das proposições. Prova. Dilema. Sofismas ou
Falácias. Tautalogia, Contradição, Contingência, Afirmação e Negação. Verificação da verdade dos Argumentos. Bibliografia sugerida:
Matemática Completa (José Ruy Giovanni e outros – FTD Editora). Matemática - Volume Único - Ensino Médio - Osvaldo Dolce - Gelson Iezzi David Mauro Degenszajn – Atual Editora. Lógica de Argumentação – Teoria e exercícios. Gyorgy Laszlo Gyuricsa. Yalis Editora. 1ª ed – 2006;
Sugestões de sites para estudo do conteúdo: http://educacao.uol.com.br/matematica e www.somatematica.com.br.
Conhecimentos Gerais e Atualidades: Política, Economia, Sociedade, Saúde e Nutrição, Ciências e Tecnologia, Meio Ambiente, Educação,
Cultura, Esporte, Religião, História (Brasil e Mundo), Geografia (Brasil e Mundo). Bibliografia referencial e sugestões de sites para estudo
do conteúdo: Almanaque Abril 2012 (Editora Abril); Revistas de atualidades (Veja, Isto é, Época, etc.); www.folhaonline.com.br,
www.estadao.com.br, www.uol.com.br/noticias; www.terra.com.br/noticias
Informática: Hardware, Software e Periféricos; Sistemas Operacionais: MS Internet Explorer, MS Windows 98 / ME / 2000 / XP / 7 e Linux;
Pacote MS Office (Word, Excel, e Power Point); Conceitos e serviços relacionados à Internet e a correio eletrônico. Bibliografia sugerida:
Cartilha de segurança na Internet (Comitê Gestor da Internet no Brasil - acessível através do site http://cartilha.cert.br); Informática – Conceitos
básicos (Fernando de Castro Velloso – Ed. Campus). Sugestões de sites para estudo do conteúdo: http://office.microsoft.com/pt-br/word;
http://office.microsoft.com/pt-br/excel; http://office.microsoft.com/pt-br/powerpoint; www.linux.org; http://info.abril.com.br.
Conhecimentos Específicos: Redação Oficial. Comunicações Oficiais. Pronomes de Tratamento. Fechos para Comunicações. Identificação
do Signatário. O Padrão Ofício. Aviso e Ofício. Memorando. Exposição de Motivos. Mensagem. Telegrama. Fax. Correio Eletrônico. Noções
Básicas de Arquivo. Técnicas de arquivos. Noções Básicas de Normas de Controle de Bens Patrimoniais (tombamento, controle, termos de
responsabilidades, baixas, transferências e alienação). Outros conhecimentos específicos exigidos para desempenho da função. Publicações
do Ministério do Desenvolvimento Social: Centro de Referência da Assistência Social - CRAS; Programa de Atenção Integral à Família –
PAIF; Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do Suas – NOB-RH/SUAS; Norma Operacional Básica da Assistência Social –
NOB/SUAS; Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais; Política Nacional de Assistência Social – PNAS; Orientações Técnicas Para o
Centro de Referência de Assistência Social. Legislação: Lei Orgânica da Assistência Social (Lei federal 8.742/1993 ); Estatuto da Criança e do
Adolescente (Lei federal 8.069/1990 ); Estatuto do Idoso (Lei federal 10.741/2003); Constituição Federal - Título II - Capítulo II - Dos Direitos
Sociais (artigos: 6º ao 11º). Sugestões de sites para estudo do conteúdo: www.planalto.gov.br; www.arquivonacional.gov.br;
www.mds.gov.br. Bibliografia sugerida: Técnicas de Redação e arquivo; Manual de Redação da Presidência da República
(www.planalto.gov.br). Manual de Redação de Atos Oficiais (www.ana.gov.br).
AGENTE AUXILIAR DE CRECHE:
Língua Portuguesa: Interpretação de textos. Noções de ortografia, gramática, sintaxe, concordância, sinônimos, antônimos, conjugações e
tempos verbais. Bibliografia sugerida: Moderna Gramática Portuguesa (Evanildo Bechara); Novíssima Gramática da Língua Portuguesa
(Domingos Paschoal Cegalla). Sugestões de sites para estudo do conteúdo: www.portugues.com.br; www.soportugues.com.br;
http://michaelis.uol.com.br
Matemática e Raciocínio Lógico e Quantitativo: Números inteiros: operações e propriedades. Números racionais, representação fracionária
e decimal: operações e propriedades. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples. Equação do 1.º grau. Sistema métrico:
medidas de tempo, comprimento, superfície e capacidade. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Raciocínio lógico. Reconhecimento de
seqüências e padrões Compreensão de estruturas lógicas. Lógica de argumentação. Analogia. Inferência. Dedução. Conclusão. Diagramas
lógicos. Princípios de contagem e probabilidade. Validade de um Argumento. Argumentos Sólidos e Argumentos Bons. Dedução x Indução.
Argumentação indutiva. Argumentação dedutiva. Silogismo. Juízo. Redução ou Conversão das proposições. Prova. Dilema. Sofismas ou
Falácias. Tautalogia, Contradição, Contingência, Afirmação e Negação. Verificação da verdade dos Argumentos. Bibliografia sugerida:
Matemática Completa (José Ruy Giovanni e outros – FTD Editora). Matemática - Volume Único - Ensino Médio - Osvaldo Dolce - Gelson Iezzi David Mauro Degenszajn – Atual Editora. Lógica de Argumentação – Teoria e exercícios. Gyorgy Laszlo Gyuricsa. Yalis Editora. 1ª ed – 2006;
Sugestões de sites para estudo do conteúdo: http://educacao.uol.com.br/matematica e www.somatematica.com.br.
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Conhecimentos Gerais e Atualidades: Política, Economia, Sociedade, Saúde e Nutrição, Ciências e Tecnologia, Meio Ambiente, Educação,
Cultura, Esporte, Religião, História (Brasil e Mundo), Geografia (Brasil e Mundo). Bibliografia referencial e sugestões de sites para estudo
do conteúdo: Almanaque Abril 2012 (Editora Abril); Revistas de atualidades (Veja, Isto é, Época, etc.); www.folhaonline.com.br,
www.estadao.com.br, www.uol.com.br/noticias; www.terra.com.br/noticias
Conhecimentos Específicos: A concepção de criança; A representação e a dimensão simbólica na Educação Infantil; O jogo e o brinquedo; A
brincadeira e a criança; O corpo humano; Funções da nutrição; dos alimentos e da água; Doença causadas pela fome; Conservação dos
alimentos; Higiene: importância da higiene física, mental e social; A higiene e a saúde; Cuidados e atenção com crianças; Primeiros socorros.
Lei federal nº 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente. Outros conhecimentos específicos exigidos para desempenho da função.
Publicações Institucionais do Ministério da Educação (disponível em http://portal.mec.gov.br): Critérios para um Atendimento em
Creches que Respeite os Direitos Fundamentais das Crianças; Política Nacional de Educação Infantil: pelo direito das crianças de zero a seis
anos à Educação; Parâmetros Básicos de Infra-Estrutura para Instituições de Educação Infantil; Parâmetros Nacionais de Qualidade para a
Educação Infantil.
AGENTE SOCIAL:
Língua Portuguesa: Interpretação de textos. Noções de ortografia, gramática, sintaxe, concordância, sinônimos, antônimos, conjugações e
tempos verbais. Bibliografia sugerida: Moderna Gramática Portuguesa (Evanildo Bechara); Novíssima Gramática da Língua Portuguesa
(Domingos Paschoal Cegalla). Sugestões de sites para estudo do conteúdo: www.portugues.com.br; www.soportugues.com.br;
http://michaelis.uol.com.br
Matemática e Raciocínio Lógico e Quantitativo: Números inteiros: operações e propriedades. Números racionais, representação fracionária
e decimal: operações e propriedades. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples. Equação do 1.º grau. Sistema métrico:
medidas de tempo, comprimento, superfície e capacidade. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Raciocínio lógico. Reconhecimento de
seqüências e padrões Compreensão de estruturas lógicas. Lógica de argumentação. Analogia. Inferência. Dedução. Conclusão. Diagramas
lógicos. Princípios de contagem e probabilidade. Validade de um Argumento. Argumentos Sólidos e Argumentos Bons. Dedução x Indução.
Argumentação indutiva. Argumentação dedutiva. Silogismo. Juízo. Redução ou Conversão das proposições. Prova. Dilema. Sofismas ou
Falácias. Tautalogia, Contradição, Contingência, Afirmação e Negação. Verificação da verdade dos Argumentos. Bibliografia sugerida:
Matemática Completa (José Ruy Giovanni e outros – FTD Editora). Matemática - Volume Único - Ensino Médio - Osvaldo Dolce - Gelson Iezzi David Mauro Degenszajn – Atual Editora. Lógica de Argumentação – Teoria e exercícios. Gyorgy Laszlo Gyuricsa. Yalis Editora. 1ª ed – 2006;
Sugestões de sites para estudo do conteúdo: http://educacao.uol.com.br/matematica e www.somatematica.com.br.
Conhecimentos Gerais e Atualidades: Política, Economia, Sociedade, Saúde e Nutrição, Ciências e Tecnologia, Meio Ambiente, Educação,
Cultura, Esporte, Religião, História (Brasil e Mundo), Geografia (Brasil e Mundo). Bibliografia referencial e sugestões de sites para estudo
do conteúdo: Almanaque Abril 2012 (Editora Abril); Revistas de atualidades (Veja, Isto é, Época, etc.); www.folhaonline.com.br,
www.estadao.com.br, www.uol.com.br/noticias; www.terra.com.br/noticias
Conhecimentos Específicos: Programas, projetos e benefícios de Proteção Social Básica e Especial. Fundamentos éticos, legais, teóricos e
metodológicos do trabalho com famílias. Programas, projetos, serviços e benefícios socioassistenciais. Conhecimento da Política Nacional da
Assistência Social - PNAS. Noções sobre direitos humanos e sociais. Capacidade relacional e de comunicação com as família. Outros
conhecimentos específicos exigidos para desempenho da função. Publicações do Ministério do Desenvolvimento Social: Centro de
Referência da Assistência Social - CRAS; Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais; Programa de Atenção Integral à Família –
PAIF; Norma Operacional Básica da Assistência Social – NOB/SUAS; Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do Suas – NOBRH/SUAS; Política Nacional de Assistência Social – PNAS; Orientações Técnicas Para o Centro de Referência de Assistência Social.
Legislação: Lei Orgânica da Assistência Social (Lei federal 8.742/1993); Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei federal 8.069/1990 );
Estatuto do Idoso (Lei federal 10.741/2003); Constituição Federal - Título II - Capítulo II - Dos Direitos Sociais (artigos: 6º ao 11º). Informática:
Hardware, Software e Periféricos; Sistemas Operacionais: MS Internet Explorer, MS Windows 98 / ME / 2000 / XP / 7 e Linux; Pacote MS Office
(Word, Excel, e Power Point); Conceitos e serviços relacionados à Internet e a correio eletrônico. Bibliografia sugerida: Cartilha de segurança
na Internet (Comitê Gestor da Internet no Brasil - acessível através do site http://cartilha.cert.br); Informática – Conceitos básicos (Fernando de
Castro Velloso – Ed. Campus). Sugestões de sites para estudo do conteúdo: www.planalto.gov.br; www.mds.gov.br;
http://office.microsoft.com/pt-br/word; http://office.microsoft.com/pt-br/excel; http://office.microsoft.com/pt-br/powerpoint; www.linux.org;
http://info.abril.com.br
ASSISTENTE SOCIAL:
Língua Portuguesa: Interpretação de textos. Noções de ortografia, gramática, sintaxe, concordância, sinônimos, antônimos, conjugações e
tempos verbais. Bibliografia sugerida: Moderna Gramática Portuguesa (Evanildo Bechara); Novíssima Gramática da Língua Portuguesa
(Domingos Paschoal Cegalla). Sugestões de sites para estudo do conteúdo: www.portugues.com.br; www.soportugues.com.br;
http://michaelis.uol.com.br
Conhecimentos Gerais e Atualidades: Política, Economia, Sociedade, Saúde e Nutrição, Ciências e Tecnologia, Meio Ambiente, Educação,
Cultura, Esporte, Religião, História (Brasil e Mundo), Geografia (Brasil e Mundo). Bibliografia referencial e sugestões de sites para estudo
do conteúdo: Almanaque Abril 2012 (Editora Abril); Revistas de atualidades (Veja, Isto é, Época, etc.); www.folhaonline.com.br,
www.estadao.com.br, www.uol.com.br/noticias; www.terra.com.br/noticias
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Conhecimentos Específicos: Políticas sociais e sua articulação com as instituições; A saúde como direito e sua aplicação como política
social; Redes sociais como estratégia de enfrentamento das expressões da questão social; O trabalho em equipe interdisciplinar; Serviço
Social e questão social; Instrumentos e técnicas na prática do Serviço Social; A pesquisa social e sua aplicação. Outros conhecimentos
específicos exigidos para desempenho da função. Publicações Institucionais. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
(www.mds.gov.br). Sistema Único de Assistência Social (SUAS). Centro de Referência da Assistência Social (CRAS). Programa de Atenção
Integral à Família (PAIF). Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social (BPC). Projovem Adolescente. Serviços Destinados a
Crianças de 0 a 6 anos e Pessoas Idosas. Benefícios Eventuais. Carteira do Idoso. Centro de Referência Especializado da Assistência Social
(CREAS). Serviço de Proteção Social a Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência, Abuso e Exploração Sexual e suas famílias. Programa
de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI). Serviço de Proteção Social aos adolescentes em cumprimento de medidas sócio- educativas.
Programa Bolsa Família. Política Nacional de Assistência Social. Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS). Projeto Fome Zero. Outros
conhecimentos específicos exigidos para desempenho da função. Legislação: Lei federal nº 10.741/2003 - Dispõe sobre o Estatuto do Idoso e
dá outras providências. Lei federal 10.836/2004 - Cria o Programa Bolsa Família e dá outras providências. Lei federal 11.692/2008 – Dispõe
sobre o Programa Nacional de Inclusão de Jovens – Projovem. Lei federal 8.080/1990 - Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção
e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Lei federal 8.142/1990 Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de
recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências. Lei federal 8.069/1990 - Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente
e dá outras providências. Lei federal 8.662/1993 - Dispõe sobre a profissão de Assistente Social e dá outras providências. Lei federal
8.742/1993 – Dispõe sobre o Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS). Código de Ética do Assistente Social - Resolução CFESS nº 273,
de 13 de março de 1993. Lei federal 8.742/1993 – Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS). Constituição da República Federativa do Brasil,
de 05 de outubro de 1988 - Título II - Capítulo II - Dos Direitos Sociais (artigos: 6º ao 11º).
AUXILIAR DE CUIDADOR (CASA DE PASSAGEM PARA ADULTOS):
Língua Portuguesa: Interpretação de textos. Noções de ortografia, gramática, sintaxe, concordância, sinônimos, antônimos, conjugações e
tempos verbais. Bibliografia sugerida: Moderna Gramática Portuguesa (Evanildo Bechara); Novíssima Gramática da Língua Portuguesa
(Domingos Paschoal Cegalla). Sugestões de sites para estudo do conteúdo: www.portugues.com.br; www.soportugues.com.br;
http://michaelis.uol.com.br
Matemática e Raciocínio Lógico e Quantitativo: Números inteiros: operações e propriedades. Números racionais, representação fracionária
e decimal: operações e propriedades. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples. Equação do 1.º grau. Sistema métrico:
medidas de tempo, comprimento, superfície e capacidade. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Raciocínio lógico. Reconhecimento de
seqüências e padrões Compreensão de estruturas lógicas. Lógica de argumentação. Analogia. Inferência. Dedução. Conclusão. Diagramas
lógicos. Princípios de contagem e probabilidade. Validade de um Argumento. Argumentos Sólidos e Argumentos Bons. Dedução x Indução.
Argumentação indutiva. Argumentação dedutiva. Silogismo. Juízo. Redução ou Conversão das proposições. Prova. Dilema. Sofismas ou
Falácias. Tautalogia, Contradição, Contingência, Afirmação e Negação. Verificação da verdade dos Argumentos. Bibliografia sugerida:
Matemática Completa (José Ruy Giovanni e outros – FTD Editora). Matemática - Volume Único - Ensino Médio - Osvaldo Dolce - Gelson Iezzi David Mauro Degenszajn – Atual Editora. Lógica de Argumentação – Teoria e exercícios. Gyorgy Laszlo Gyuricsa. Yalis Editora. 1ª ed – 2006;
Sugestões de sites para estudo do conteúdo: http://educacao.uol.com.br/matematica e www.somatematica.com.br.
Conhecimentos Gerais e Atualidades: Política, Economia, Sociedade, Saúde e Nutrição, Ciências e Tecnologia, Meio Ambiente, Educação,
Cultura, Esporte, Religião, História (Brasil e Mundo), Geografia (Brasil e Mundo). Bibliografia referencial e sugestões de sites para estudo
do conteúdo: Almanaque Abril 2012 (Editora Abril); Revistas de atualidades (Veja, Isto é, Época, etc.); www.folhaonline.com.br,
www.estadao.com.br, www.uol.com.br/noticias; www.terra.com.br/noticias
Conhecimentos Específicos: CREAS – Centro de Referência Especializado de Assistência Social . Política Nacional para População em
Situação de Rua. Trabalho social com pessoas em situação de rua. Direitos socioassistenciais e população em situação de rua. Seguranças
socioassistenciais afiançadas: Acolhida; Convívio ou Vivência Familiar, Comunitária e Social e Desenvolvimento de Autonomia Individual,
Familiar e Social. Programa de Atenção ao Morador de Rua. Noções básicas de higiene pessoal, saúde e alimentação da pessoa assistida.
Outros conhecimentos específicos exigidos para desempenho da função. Publicações do Ministério do Desenvolvimento Social: CREAS –
Centro de Referência Especializado de Assistência Social; Orientações Técnicas: Centro de Referência Especializado de Assistência Social –
CREAS. Orientações Técnicas: Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro POP) e Serviço
Especializado para Pessoas em Situação de Rua; Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do Suas – NOB-RH/SUAS; Norma
Operacional Básica da Assistência Social – NOB/SUAS; Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais. Política Nacional de Assistência
Social – PNAS. Legislação: Lei Orgânica da Assistência Social (Lei federal 8.742/1993 ); Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei federal
8.069/1990); Estatuto do Idoso (Lei federal 10.741/2003); Constituição Federal - Título II - Capítulo II - Dos Direitos Sociais (artigos: 6º ao 11º).
Sugestões de sites para estudo do conteúdo: www.planalto.gov.br; www.mds.gov.br.
AUXILIAR DE PADEIRO:
Língua Portuguesa: Interpretação de textos. Noções de ortografia, gramática, sintaxe, concordância, sinônimos, antônimos, conjugações e
tempos verbais. Bibliografia sugerida: Moderna Gramática Portuguesa (Evanildo Bechara); Novíssima Gramática da Língua Portuguesa
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(Domingos Paschoal Cegalla). Sugestões de sites para estudo do conteúdo: www.portugues.com.br; www.soportugues.com.br;
http://michaelis.uol.com.br
Matemática e Raciocínio Lógico e Quantitativo: Números inteiros: operações e propriedades. Números racionais, representação fracionária
e decimal: operações e propriedades. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples. Equação do 1.º grau. Sistema métrico:
medidas de tempo, comprimento, superfície e capacidade. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Raciocínio lógico. Reconhecimento de
seqüências e padrões Compreensão de estruturas lógicas. Lógica de argumentação. Analogia. Inferência. Dedução. Conclusão. Diagramas
lógicos. Princípios de contagem e probabilidade. Validade de um Argumento. Argumentos Sólidos e Argumentos Bons. Dedução x Indução.
Argumentação indutiva. Argumentação dedutiva. Silogismo. Juízo. Redução ou Conversão das proposições. Prova. Dilema. Sofismas ou
Falácias. Tautalogia, Contradição, Contingência, Afirmação e Negação. Verificação da verdade dos Argumentos. Bibliografia sugerida:
Matemática Completa (José Ruy Giovanni e outros – FTD Editora). Matemática - Volume Único - Ensino Médio - Osvaldo Dolce - Gelson Iezzi David Mauro Degenszajn – Atual Editora. Lógica de Argumentação – Teoria e exercícios. Gyorgy Laszlo Gyuricsa. Yalis Editora. 1ª ed – 2006;
Sugestões de sites para estudo do conteúdo: http://educacao.uol.com.br/matematica e www.somatematica.com.br.
Conhecimentos Gerais e Atualidades: Política, Economia, Sociedade, Saúde e Nutrição, Ciências e Tecnologia, Meio Ambiente, Educação,
Cultura, Esporte, Religião, História (Brasil e Mundo), Geografia (Brasil e Mundo). Bibliografia referencial e sugestões de sites para estudo
do conteúdo: Almanaque Abril 2012 (Editora Abril); Revistas de atualidades (Veja, Isto é, Época, etc.); www.folhaonline.com.br,
www.estadao.com.br, www.uol.com.br/noticias; www.terra.com.br/noticias
Conhecimentos Específicos: Conceitos de higiene pessoal e ambiental para manipuladores de alimentos. Limpeza e conservação das
instalações de trabalho. Conceitos básicos de matemática de porcentaqem. Cálculo de porcentagem e balanceamento de receitas. Conceitos
sobre grão de trigo, tipos de farinhas, qualidade da farinha e glúten. Conceitos, funções e variações de excesso e falta de: ovos, gorduras,
açúcar, sal, leite, aditivos. O armazenamento das matérias primas. Noções básicas de panificação. Manipulação das massas (ponto de véu,
divisão, boleamento, modelagem, fermentação e forneamento). Outros conhecimentos específicos exigidos para desempenho da função.
CADASTRADOR SOCIAL:
Língua Portuguesa: Interpretação de textos. Noções de ortografia, gramática, sintaxe, concordância, sinônimos, antônimos, conjugações e
tempos verbais. Bibliografia sugerida: Moderna Gramática Portuguesa (Evanildo Bechara); Novíssima Gramática da Língua Portuguesa
(Domingos Paschoal Cegalla). Sugestões de sites para estudo do conteúdo: www.portugues.com.br; www.soportugues.com.br;
http://michaelis.uol.com.br
Matemática e Raciocínio Lógico Quantitativo: Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Razão e
proporção. Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média aritmética simples e ponderada. Juros simples e compostos. Desconto
Sistema de equações do 1.º grau. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de medidas usuais. Noções de geometria: forma,
perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras. Noções de estatística e probabilidade: média, média ponderada, mediana, moda,
espaço amostral, eventos, arranjos, combinações, permutações. Resolução de situações-problema. Raciocínio lógico. Reconhecimento de
seqüências e padrões Compreensão de estruturas lógicas. Lógica de argumentação. Analogia. Inferência. Dedução. Conclusão. Diagramas
lógicos. Princípios de contagem e probabilidade. Validade de um Argumento. Dedução x Indução. Argumentação indutiva. Argumentação
dedutiva. Silogismo. Juízo. Redução ou Conversão das proposições. Prova. Dilema. Sofismas ou Falácias. Tautalogia, Contradição,
Contingência, Afirmação e Negação. Verificação da verdade dos Argumentos. Bibliografia sugerida: Matemática Completa (José Ruy
Giovanni e outros – FTD Editora). Matemática - Volume Único - Ensino Médio (Osvaldo Dolce - Gelson Iezzi - David Mauro Degenszajn – Atual
Editora). Raciocínio Lógico-Quantitativo (Augusto C. Morgado - Benjamin Cesar - Editora Elsevier - 4ª Edição - 2010). Lógica de Argumentação
– Teoria e exercícios (Gyorgy Laszlo Gyuricsa - Yalis Editora - 1ª ed – 2006). Sugestões de sites para estudo do conteúdo:
www.somatematica.com.br; http://educacao.uol.com.br/matematica
Conhecimentos Gerais e Atualidades: Política, Economia, Sociedade, Saúde e Nutrição, Ciências e Tecnologia, Meio Ambiente, Educação,
Cultura, Esporte, Religião, História (Brasil e Mundo), Geografia (Brasil e Mundo). Bibliografia referencial e sugestões de sites para estudo
do conteúdo: Almanaque Abril 2012 (Editora Abril); Revistas de atualidades (Veja, Isto é, Época, etc.); www.folhaonline.com.br,
www.estadao.com.br, www.uol.com.br/noticias; www.terra.com.br/noticias
Conhecimentos Específicos: Cadastro Único para Programas Sociais. O Cadastro Único e as atribuições do município. Formas de
cadastramento e atualização cadastral. A organização do cadastramento: entendendo e adquirindo os formulários. A organização do
cadastramento: da capacitação dos entrevistadores à divulgação da ação às famílias. O Sistema do Cadastro Único: registrando os dados
coletados na base nacional. O cadastramento de grupos populacionais específicos. Reforçando a fidedignidade das informações do Cadastro
Único. A utilização do Cadastro Único para o planejamento, implantação e avaliação de políticas programas sociais no município. Outros
conhecimentos específicos exigidos para desempenho da função. Publicações do Ministério do Desenvolvimento Social: Cadastro Único
para Programas Sociais - Guia do Gestor Municipal. Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do Suas – NOB-RH/SUAS; Norma
Operacional Básica da Assistência Social – NOB/SUAS; Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais. Legislação: Lei Orgânica da
Assistência Social (Lei federal 8.742/1993); Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei federal 8.069/1990 ); Estatuto do Idoso (Lei federal
10.741/2003); Constituição Federal - Título II - Capítulo II - Dos Direitos Sociais (artigos: 6º ao 11º). Sugestões de sites para estudo do
conteúdo: www.planalto.gov.br; www.mds.gov.br
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COORDENADOR PEDAGÓGICO:
Língua Portuguesa: Interpretação de textos. Noções de ortografia, gramática, sintaxe, concordância, sinônimos, antônimos, conjugações e
tempos verbais. Bibliografia sugerida: Moderna Gramática Portuguesa (Evanildo Bechara); Novíssima Gramática da Língua Portuguesa
(Domingos Paschoal Cegalla). Sugestões de sites para estudo do conteúdo: www.portugues.com.br; www.soportugues.com.br;
http://michaelis.uol.com.br
Legislação do Ensino: Plano de Carreiras do Magistério Público Municipal (Lei Complementar nº 152/11 e alterações). Normas Regimentais
para as Escolas Municipais de Itararé e Plano Municipal de Educação (acessíveis através do site www.itarare.sp.gov.br). Constituição
Federal/88 – Artigos 205 a 214. Lei federal nº 9.394/96 - Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional; Lei federal nº 10.172/01 Aprova o Plano Nacional de Educação e dá outras providências; Lei federal nº 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente; Lei federal nº
11.494/2007 - Regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação
– FUNDEB. Sugestões de sites para obtenção do conteúdo: www.presidencia.gov.br/legislacao; www.portal.mec.gov.br;
www.itarare.sp.gov.br
Conhecimentos Pedagógicos: Planejamento Escolar. Didática. Os objetivos sócio-pedagógicos. Os conteúdos escolares. Os princípios
didáticos. Os métodos de ensino aprendizagem. As formas organizadas do ensino. Aplicação de técnicas e recursos. Controle e avaliação da
aprendizagem. Disciplina e indisciplina na Escola. Educação Inclusiva. Teorias Psicogenéticas - Piaget, Vygotsky e Wallon. Bibliografia
sugerida: As inteligências múltiplas e seus estímulos (Celso Antunes); Avaliação da Aprendizagem Escolar (Cipriano C. Luckesi); Como
desenvolver competências em sala de aula (Celso Antunes); Dez novas competências para ensinar (Philippe Perrenoud). Didática (José Carlos
Libâneo); Inclusão - Construindo uma sociedade para todos (Romeu Kazumi Sassaki); Indisciplina na Escola – Alternativas Teóricas e Práticas
(Julio Groppa Aquino); Os sete saberes necessários à Educação do Futuro (Edgard Morin). Teorias Psicogenéticas em Discussão (Yves de la
Taille, Marta Kohl de Oliveira, Heloysa Dantas). Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (MEC acessível através do site: www.portal.mec.gov.br). Decreto Federal nº 7.611/11 - Dispõe sobre a educação especial e o atendimento
educacional especializado (acessível através do site www.presidencia.gov.br/legislacao).
Conhecimentos Específicos: Gestão Pedagógica: Papéis, responsabilidades e funções do coordenador pedagógico; Desempenho e eficácia
das Unidades Escolares; Objetivos e metas para a educação na Unidade Escolar tendo por referência a legislação Federal e Municipal;
Indicadores de desempenho escolar; Avaliação institucional da escola; Tendências e inovação em gestão escolar. O Currículo e a Formação
de educadores; Estudos Curriculares: as teorias do currículo; O Currículo na prática escolar. Gestão Escolar e Projeto Político-Pedagógico.
Gestão Escolar e a política educacional atual. A trajetória da Gestão Escolar. Gestão Educacional: Diagnóstico e análise dos indicadores
sociais, educacionais e culturais; Levantamento das formas de atendimento a necessidades específicas; Bases legais de apoio.
Desenvolvimento da Educação e Estratégias de Ação; Indicadores demográficos considerados no mapeamento da demanda escolar;
Elaboração de Plano de Ação compartilhado por todos da comunidade escolar. Outros conhecimentos específicos exigidos para desempenho
da função. Publicações Institucionais do Ministério da Educação (acessível em www.portal.mec.gov.br): Política Nacional de Educação
Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva; Documento Norteador para a Elaboração do Plano Municipal de Educação; Subsídios para o
Planejamento de Conferência Municipal de Educação; Indicadores da qualidade na educação; Documento subsidiário à política de inclusão;
Parâmetros Curriculares Nacionais; Referencial Curricular para a Educação Infantil; Temas Transversais: Ética, Meio Ambiente, Orientação
Sexual, Pluralidade Cultural, Saúde.
CUIDADOR SOCIAL (CASA ABRIGO):
Língua Portuguesa: Interpretação de textos. Noções de ortografia, gramática, sintaxe, concordância, sinônimos, antônimos, conjugações e
tempos verbais. Bibliografia sugerida: Moderna Gramática Portuguesa (Evanildo Bechara); Novíssima Gramática da Língua Portuguesa
(Domingos Paschoal Cegalla). Sugestões de sites para estudo do conteúdo: www.portugues.com.br; www.soportugues.com.br;
http://michaelis.uol.com.br
Matemática e Raciocínio Lógico Quantitativo: Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Razão e
proporção. Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média aritmética simples e ponderada. Juros simples e compostos. Desconto
Sistema de equações do 1.º grau. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de medidas usuais. Noções de geometria: forma,
perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras. Noções de estatística e probabilidade: média, média ponderada, mediana, moda,
espaço amostral, eventos, arranjos, combinações, permutações. Resolução de situações-problema. Raciocínio lógico. Reconhecimento de
seqüências e padrões Compreensão de estruturas lógicas. Lógica de argumentação. Analogia. Inferência. Dedução. Conclusão. Diagramas
lógicos. Princípios de contagem e probabilidade. Validade de um Argumento. Dedução x Indução. Argumentação indutiva. Argumentação
dedutiva. Silogismo. Juízo. Redução ou Conversão das proposições. Prova. Dilema. Sofismas ou Falácias. Tautalogia, Contradição,
Contingência, Afirmação e Negação. Verificação da verdade dos Argumentos. Bibliografia sugerida: Matemática Completa (José Ruy
Giovanni e outros – FTD Editora). Matemática - Volume Único - Ensino Médio (Osvaldo Dolce - Gelson Iezzi - David Mauro Degenszajn – Atual
Editora). Raciocínio Lógico-Quantitativo (Augusto C. Morgado - Benjamin Cesar - Editora Elsevier - 4ª Edição - 2010). Lógica de Argumentação
– Teoria e exercícios (Gyorgy Laszlo Gyuricsa - Yalis Editora - 1ª ed – 2006). Sugestões de sites para estudo do conteúdo:
www.somatematica.com.br; http://educacao.uol.com.br/matematica
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Conhecimentos Gerais e Atualidades: Política, Economia, Sociedade, Saúde e Nutrição, Ciências e Tecnologia, Meio Ambiente, Educação,
Cultura, Esporte, Religião, História (Brasil e Mundo), Geografia (Brasil e Mundo). Bibliografia referencial e sugestões de sites para estudo
do conteúdo: Almanaque Abril 2012 (Editora Abril); Revistas de atualidades (Veja, Isto é, Época, etc.); www.folhaonline.com.br,
www.estadao.com.br, www.uol.com.br/noticias; www.terra.com.br/noticias
Conhecimentos Específicos: Programas, projetos e benefícios de Proteção Social Especial. Fundamentos éticos, legais, teóricos e
metodológicos do trabalho com crianças e adolescentes em Casa Abrigo. Programas, projetos, serviços e benefícios socioassistenciais.
Noções sobre direitos humanos e sociais crianças e adolescentes. Noções fundamentais de direitos humanos e socioassistenciais das crianças
e adolescentes. Questões sociais e da juventude. Noções de Higiene, Saúde e Alimentação das crianças e adolescentes. Noções de
desenvolvimento InfantoJuvenil. Outros conhecimentos específicos exigidos para desempenho da função. Publicações do Ministério do
Desenvolvimento Social: Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e
Comunitária. Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do Suas – NOB-RH/SUAS; Norma Operacional Básica da Assistência Social –
NOB/SUAS; Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais. Legislação: Lei Orgânica da Assistência Social (Lei federal 8.742/1993);
Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei federal 8.069/1990); Sugestões de sites para estudo do conteúdo: www.planalto.gov.br;
www.mds.gov.br
CUIDADOR SOCIAL DAS RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS:
Língua Portuguesa: Interpretação de textos. Noções de ortografia, gramática, sintaxe, concordância, sinônimos, antônimos, conjugações e
tempos verbais. Bibliografia sugerida: Moderna Gramática Portuguesa (Evanildo Bechara); Novíssima Gramática da Língua Portuguesa
(Domingos Paschoal Cegalla). Sugestões de sites para estudo do conteúdo: www.portugues.com.br; www.soportugues.com.br;
http://michaelis.uol.com.br
Matemática e Raciocínio Lógico Quantitativo: Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Razão e
proporção. Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média aritmética simples e ponderada. Juros simples e compostos. Desconto
Sistema de equações do 1.º grau. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de medidas usuais. Noções de geometria: forma,
perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras. Noções de estatística e probabilidade: média, média ponderada, mediana, moda,
espaço amostral, eventos, arranjos, combinações, permutações. Resolução de situações-problema. Raciocínio lógico. Reconhecimento de
seqüências e padrões Compreensão de estruturas lógicas. Lógica de argumentação. Analogia. Inferência. Dedução. Conclusão. Diagramas
lógicos. Princípios de contagem e probabilidade. Validade de um Argumento. Dedução x Indução. Argumentação indutiva. Argumentação
dedutiva. Silogismo. Juízo. Redução ou Conversão das proposições. Prova. Dilema. Sofismas ou Falácias. Tautalogia, Contradição,
Contingência, Afirmação e Negação. Verificação da verdade dos Argumentos. Bibliografia sugerida: Matemática Completa (José Ruy
Giovanni e outros – FTD Editora). Matemática - Volume Único - Ensino Médio (Osvaldo Dolce - Gelson Iezzi - David Mauro Degenszajn – Atual
Editora). Raciocínio Lógico-Quantitativo (Augusto C. Morgado - Benjamin Cesar - Editora Elsevier - 4ª Edição - 2010). Lógica de Argumentação
– Teoria e exercícios (Gyorgy Laszlo Gyuricsa - Yalis Editora - 1ª ed – 2006). Sugestões de sites para estudo do conteúdo:
www.somatematica.com.br; http://educacao.uol.com.br/matematica
Conhecimentos Gerais e Atualidades: Política, Economia, Sociedade, Saúde e Nutrição, Ciências e Tecnologia, Meio Ambiente, Educação,
Cultura, Esporte, Religião, História (Brasil e Mundo), Geografia (Brasil e Mundo). Bibliografia referencial e sugestões de sites para estudo
do conteúdo: Almanaque Abril 2012 (Editora Abril); Revistas de atualidades (Veja, Isto é, Época, etc.); www.folhaonline.com.br,
www.estadao.com.br, www.uol.com.br/noticias; www.terra.com.br/noticias
Conhecimentos Específicos: Residências Terapêuticas. Serviço Residencial Terapêutico. Noções de higiene pessoal, saúde e alimentação
da pessoa cuidada. Saúde Mental. O cuidador e a pessoa portadora de transtornos mentais. Ética Profissional. Centros de Atenção
Psicossocial (CAPS). Outros conhecimentos específicos exigidos para desempenho da função. Publicações do Ministério da Saúde:
Residências terapêuticas: o que são, para que servem. Guia do Cuidador. Programa Volta Pra Casa. Legislação: Estatuto do Idoso (Lei
federal 10.741/2003); Proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais (Lei Federal n.º 10.216/2001). Programa De Volta
Para Casa (Lei n.º 10.708/2003. Sugestões de sites para estudo do conteúdo: www.planalto.gov.br; www.ms.gov.br.
DIRETOR DE ESCOLA:
Língua Portuguesa: Interpretação de textos. Noções de ortografia, gramática, sintaxe, concordância, sinônimos, antônimos, conjugações e
tempos verbais. Bibliografia sugerida: Moderna Gramática Portuguesa (Evanildo Bechara); Novíssima Gramática da Língua Portuguesa
(Domingos Paschoal Cegalla). Sugestões de sites para estudo do conteúdo: www.portugues.com.br; www.soportugues.com.br;
http://michaelis.uol.com.br
Conhecimentos Gerais e Atualidades: Política, Economia, Sociedade, Saúde e Nutrição, Ciências e Tecnologia, Meio Ambiente, Educação,
Cultura, Esporte, Religião, História (Brasil e Mundo), Geografia (Brasil e Mundo). Bibliografia referencial e sugestões de sites para estudo
do conteúdo: Almanaque Abril 2012 (Editora Abril); Revistas de atualidades (Veja, Isto é, Época, etc.); www.folhaonline.com.br,
www.estadao.com.br, www.uol.com.br/noticias; www.terra.com.br/noticias
Legislação do Ensino: Plano de Carreiras do Magistério Público Municipal (Lei Complementar nº 152/11 e alterações). Normas Regimentais
para as Escolas Municipais de Itararé e Plano Municipal de Educação (acessíveis através do site www.itarare.sp.gov.br). Constituição
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Federal/88 – Artigos 205 a 214. Lei federal nº 9.394/96 - Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional; Lei federal nº 10.172/01 Aprova o Plano Nacional de Educação e dá outras providências; Lei federal nº 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente; Lei federal nº
11.494/2007 - Regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação
– FUNDEB. Sugestões de sites para obtenção do conteúdo: www.presidencia.gov.br/legislacao; www.portal.mec.gov.br;
www.itarare.sp.gov.br
Conhecimentos Pedagógicos: Planejamento Escolar. Didática. Os objetivos sócio-pedagógicos. Os conteúdos escolares. Os princípios
didáticos. Os métodos de ensino aprendizagem. As formas organizadas do ensino. Aplicação de técnicas e recursos. Controle e avaliação da
aprendizagem. Disciplina e indisciplina na Escola. Educação Inclusiva. Teorias Psicogenéticas - Piaget, Vygotsky e Wallon. Bibliografia
sugerida: As inteligências múltiplas e seus estímulos (Celso Antunes); Avaliação da Aprendizagem Escolar (Cipriano C. Luckesi); Como
desenvolver competências em sala de aula (Celso Antunes); Dez novas competências para ensinar (Philippe Perrenoud). Didática (José Carlos
Libâneo); Inclusão - Construindo uma sociedade para todos (Romeu Kazumi Sassaki); Indisciplina na Escola – Alternativas Teóricas e Práticas
(Julio Groppa Aquino); Os sete saberes necessários à Educação do Futuro (Edgard Morin). Teorias Psicogenéticas em Discussão (Yves de la
Taille, Marta Kohl de Oliveira, Heloysa Dantas). Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (MEC acessível através do site: www.portal.mec.gov.br). Decreto Federal nº 7.611/11 - Dispõe sobre a educação especial e o atendimento
educacional especializado (acessível através do site www.presidencia.gov.br/legislacao).
Conhecimentos Específicos: Gestão Pedagógica: Papéis, responsabilidades e funções do diretor; Desempenho e eficácia das Unidades
Escolares; Objetivos e metas para a educação na Unidade Escolar tendo por referência a legislação Federal e Municipal; Indicadores de
desempenho escolar; Avaliação institucional da escola; Tendências e inovação em gestão escolar. O Currículo e a Formação de educadores;
Estudos Curriculares: as teorias do currículo; O Currículo na prática escolar. Gestão Escolar e Projeto Político-Pedagógico. Gestão Escolar e a
política educacional atual. A trajetória da Gestão Escolar. Gestão Educacional: Diagnóstico e análise dos indicadores sociais, educacionais e
culturais; Levantamento das formas de atendimento a necessidades específicas; Bases legais de apoio. Desenvolvimento da Educação e
Estratégias de Ação; Indicadores demográficos considerados no mapeamento da demanda escolar; Elaboração de Plano de Ação
compartilhado por todos da comunidade escolar. Gestão Administrativa: Orçamento, finanças e patrimônio, aquisição de bens e serviços,
gestão de contratos, gestão de patrimônios e materiais, avaliação de desempenho dos profissionais da educação, articulação institucional e
implementação de parcerias, relacionamento com órgãos superiores. Outros conhecimentos específicos exigidos para desempenho da função.
Publicações Institucionais do Ministério da Educação (acessível em www.portal.mec.gov.br): Ministério da Educação: Guia de
Programas para os Municípios; Memorial da Gestão da Escola Municipal; Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação
Inclusiva; Gestão Democrática nos sistemas e na escola, Higiene e seguranças nas escolas, Trabalho Escolar e Teorias Administrativas;
Documento Norteador para a Elaboração do Plano Municipal de Educação; Subsídios para o Planejamento de Conferência Municipal de
Educação; Indicadores da qualidade na educação; Documento subsidiário à política de inclusão; Parâmetros Curriculares Nacionais;
Referencial Curricular para a Educação Infantil; Temas Transversais: Ética, Meio Ambiente, Orientação Sexual, Pluralidade Cultural, Saúde.
ENGENHEIRO AGRÔNOMO:
Língua Portuguesa: Interpretação de textos. Noções de ortografia, gramática, sintaxe, concordância, sinônimos, antônimos, conjugações e
tempos verbais. Bibliografia sugerida: Moderna Gramática Portuguesa (Evanildo Bechara); Novíssima Gramática da Língua Portuguesa
(Domingos Paschoal Cegalla). Sugestões de sites para estudo do conteúdo: www.portugues.com.br; www.soportugues.com.br;
http://michaelis.uol.com.br
Conhecimentos Gerais e Atualidades: Política, Economia, Sociedade, Saúde e Nutrição, Ciências e Tecnologia, Meio Ambiente, Educação,
Cultura, Esporte, Religião, História (Brasil e Mundo), Geografia (Brasil e Mundo). Bibliografia referencial e sugestões de sites para estudo
do conteúdo: Almanaque Abril 2012 (Editora Abril); Revistas de atualidades (Veja, Isto é, Época, etc.); www.folhaonline.com.br,
www.estadao.com.br, www.uol.com.br/noticias; www.terra.com.br/noticias
Conhecimentos Específicos: Gênese de solos; física de solos; levantamento e classificação de solos; manejo e conservação de
solos e água; água e ar no solo; Erosão e degradação de solos. Controle de erosão e recuperação de áreas degradadas. Fertilidade:
adubos e adubação. Calagem. Microbiologia dos solos. Natureza e propriedades dos solos. Clima. Variáveis climáticas. Hidrologia. Ciclo
Hidrológico. Meteorologia. Bacias Hidrográficas. Produção vegetal. Tratos Culturais. Pragas e fitossanidade. Hidráulica Agrícola. Princípios
Fundamentais. Estruturas hidráulicas e seu dimensionamento. Irrigação e drenagem. A água no solo. Relação solo-água-clima-planta.
Evapotranspiração. Os métodos de irrigação. Drenagem: princípios gerais; tipos de drenos. Barragens de terra. Características gerais.
Detalhes construtivos. Comportas e vertedores. Bacias hidrográficas e hidráulicas. Produção animal: principais aspectos técnicos das
explorações bovina, ovina, suína e avícola. Nutrição animal: princípios fundamentais, macro e micro nutrientes. Alimentos concentrados e
volumosos. Agroecologia. Conceitos e princípios. Avaliação e perícia agronômica. Princípios gerais, objetivos e metodologias. As pastagens
nativas e cultivadas. Manejo e conservação. Agrotóxicos: conceito e características gerais dos produtos. Culturas anuais e perenes;
Fitossanidade (Fitopatologia, Entomologia e Plantas daninhas); Meio Ambiente; Engenharia Rural; Economia Rural; Sociologia e Extensão
Rural; Cooperativismo agrário; Comercialização de produtos agrícolas. Outros conhecimentos específicos exigidos para desempenho da
função.
MECÂNICO:
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Língua Portuguesa: Interpretação de textos. Noções de ortografia, gramática, sintaxe, concordância, sinônimos, antônimos, conjugações e
tempos verbais. Bibliografia sugerida: Moderna Gramática Portuguesa (Evanildo Bechara); Novíssima Gramática da Língua Portuguesa
(Domingos Paschoal Cegalla). Sugestões de sites para estudo do conteúdo: www.portugues.com.br; www.soportugues.com.br;
http://michaelis.uol.com.br
Matemática e Raciocínio Lógico e Quantitativo: Números inteiros: operações e propriedades. Números racionais, representação fracionária
e decimal: operações e propriedades. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples. Equação do 1.º grau. Sistema métrico:
medidas de tempo, comprimento, superfície e capacidade. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Raciocínio lógico. Reconhecimento de
seqüências e padrões Compreensão de estruturas lógicas. Lógica de argumentação. Analogia. Inferência. Dedução. Conclusão. Diagramas
lógicos. Princípios de contagem e probabilidade. Validade de um Argumento. Argumentos Sólidos e Argumentos Bons. Dedução x Indução.
Argumentação indutiva. Argumentação dedutiva. Silogismo. Juízo. Redução ou Conversão das proposições. Prova. Dilema. Sofismas ou
Falácias. Tautalogia, Contradição, Contingência, Afirmação e Negação. Verificação da verdade dos Argumentos. Bibliografia sugerida:
Matemática Completa (José Ruy Giovanni e outros – FTD Editora). Matemática - Volume Único - Ensino Médio - Osvaldo Dolce - Gelson Iezzi David Mauro Degenszajn – Atual Editora. Lógica de Argumentação – Teoria e exercícios. Gyorgy Laszlo Gyuricsa. Yalis Editora. 1ª ed – 2006;
Sugestões de sites para estudo do conteúdo: http://educacao.uol.com.br/matematica e www.somatematica.com.br.
Conhecimentos Gerais e Atualidades: Política, Economia, Sociedade, Saúde e Nutrição, Ciências e Tecnologia, Meio Ambiente, Educação,
Cultura, Esporte, Religião, História (Brasil e Mundo), Geografia (Brasil e Mundo). Bibliografia referencial e sugestões de sites para estudo
do conteúdo: Almanaque Abril 2012 (Editora Abril); Revistas de atualidades (Veja, Isto é, Época, etc.); www.folhaonline.com.br,
www.estadao.com.br, www.uol.com.br/noticias; www.terra.com.br/noticias
Conhecimentos Específicos: Principais componentes do automóvel. Sistemas de refrigeração, ignição e alimentação. Suspensão.
Embreagem. Transmissão diferencial. Freios. Direção. Lubrificação e óleo lubrificante. Caixa de câmbio manual e automática. Dispositivos de
válvulas e registros auxiliares. Tipos de motores. Combustível. Conhecimento das ferramentas e equipamentos de mecânica; noções básicas
em planejamento e organização nos serviços visando a qualidade e racionalização no tempo da mão de obra e procedimento de segurança na
realização dos serviços mecânicos. Outros conhecimentos específicos exigidos para desempenho da função.
MECÂNICO DE MÁQUINA PESADA:
Língua Portuguesa: Interpretação de textos. Noções de ortografia, gramática, sintaxe, concordância, sinônimos, antônimos, conjugações e
tempos verbais. Bibliografia sugerida: Moderna Gramática Portuguesa (Evanildo Bechara); Novíssima Gramática da Língua Portuguesa
(Domingos Paschoal Cegalla). Sugestões de sites para estudo do conteúdo: www.portugues.com.br; www.soportugues.com.br;
http://michaelis.uol.com.br
Matemática e Raciocínio Lógico e Quantitativo: Números inteiros: operações e propriedades. Números racionais, representação fracionária
e decimal: operações e propriedades. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples. Equação do 1.º grau. Sistema métrico:
medidas de tempo, comprimento, superfície e capacidade. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Raciocínio lógico. Reconhecimento de
seqüências e padrões Compreensão de estruturas lógicas. Lógica de argumentação. Analogia. Inferência. Dedução. Conclusão. Diagramas
lógicos. Princípios de contagem e probabilidade. Validade de um Argumento. Argumentos Sólidos e Argumentos Bons. Dedução x Indução.
Argumentação indutiva. Argumentação dedutiva. Silogismo. Juízo. Redução ou Conversão das proposições. Prova. Dilema. Sofismas ou
Falácias. Tautalogia, Contradição, Contingência, Afirmação e Negação. Verificação da verdade dos Argumentos. Bibliografia sugerida:
Matemática Completa (José Ruy Giovanni e outros – FTD Editora). Matemática - Volume Único - Ensino Médio - Osvaldo Dolce - Gelson Iezzi David Mauro Degenszajn – Atual Editora. Lógica de Argumentação – Teoria e exercícios. Gyorgy Laszlo Gyuricsa. Yalis Editora. 1ª ed – 2006;
Sugestões de sites para estudo do conteúdo: http://educacao.uol.com.br/matematica e www.somatematica.com.br.
Conhecimentos Gerais e Atualidades: Política, Economia, Sociedade, Saúde e Nutrição, Ciências e Tecnologia, Meio Ambiente, Educação,
Cultura, Esporte, Religião, História (Brasil e Mundo), Geografia (Brasil e Mundo). Bibliografia referencial e sugestões de sites para estudo
do conteúdo: Almanaque Abril 2012 (Editora Abril); Revistas de atualidades (Veja, Isto é, Época, etc.); www.folhaonline.com.br,
www.estadao.com.br, www.uol.com.br/noticias; www.terra.com.br/noticias
Conhecimentos Específicos: Principais componentes das máquinas pesadas: Retroescavadeira, Motoniveladora, etc. Sistemas de
refrigeração, ignição e alimentação. Suspensão. Embreagem. Transmissão diferencial. Freios. Direção. Lubrificação e óleo lubrificante. Caixa
de câmbio manual e automática. Dispositivos de válvulas e registros auxiliares. Tipos de motores. Combustível. Conhecimento das ferramentas
e equipamentos de mecânica; noções básicas em planejamento e organização nos serviços visando a qualidade e racionalização no tempo da
mão de obra e procedimento de segurança na realização dos serviços mecânicos. Outros conhecimentos específicos exigidos para
desempenho da função.
NUTRICIONISTA:
Língua Portuguesa: Interpretação de textos. Noções de ortografia, gramática, sintaxe, concordância, sinônimos, antônimos, conjugações e
tempos verbais. Bibliografia sugerida: Moderna Gramática Portuguesa (Evanildo Bechara); Novíssima Gramática da Língua Portuguesa
(Domingos Paschoal Cegalla). Sugestões de sites para estudo do conteúdo: www.portugues.com.br; www.soportugues.com.br;
http://michaelis.uol.com.br
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Conhecimentos Gerais e Atualidades: Política, Economia, Sociedade, Saúde e Nutrição, Ciências e Tecnologia, Meio Ambiente, Educação,
Cultura, Esporte, Religião, História (Brasil e Mundo), Geografia (Brasil e Mundo). Bibliografia referencial e sugestões de sites para estudo
do conteúdo: Almanaque Abril 2012 (Editora Abril); Revistas de atualidades (Veja, Isto é, Época, etc.); www.folhaonline.com.br,
www.estadao.com.br, www.uol.com.br/noticias; www.terra.com.br/noticias
Conhecimentos Específicos: Nutrição Básica. Necessidades e Recomendações de Nutrientes. Necessidades e Recomendações de Energia.
Planejamento e Avaliação da Ingestão de Energia e Nutrientes para Indivíduos. Alimentação Equilibrada na Promoção da Saúde. Alimentos
Funcionais. Avaliação Nutricional. Aconselhamento Nutricional. Nutrição em Condições Clínicas Específicas: Obesidade. Diabetes Mellitus.
Doenças Renais. Distúrbios do Trato Digestório. Câncer. Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS). Doenças Pulmonares. Doenças
Cardiovasculares. Doenças Hepáticas. Cirurgia e Trauma Interações entre Drogas e Nutrientes. Terapia Nutricional: Nutrição Enteral. Nutrição
Parenteral. Microbiologia de alimentos. Controle Higiênico Sanitário dos Alimentos. Técnicas dietéticas de pré-preparo e preparo de alimentos.
Conceitos de Administração. Desnutrição. Fundamentos sobre as principais leis de Alimentos/Vigilância Sanitária (hortifrutigranjeiros,
enlatados, embutidos, carnes, etc.). Estudo dos nutrientes e adequação da alimentação ao diagnóstico. Orientações de saúde e alimentação
para coletividades. Fisiologia e dietas para condições especiais. Estudo e técnica de preparo dos alimentos. Estudo da legislação e método de
conservação dos alimentos. Procedimentos de higiene e metodologia de controle. Gestão de Unidade de Alimentação e Nutrição. Ética
Profissional. Lei federal 11.947/2009. Resolução FNDE 38. Outros conhecimentos específicos exigidos para desempenho da função.
Legislação de Saúde Pública: Constituição Federal – artigos 196 a 200; Lei Federal nº 8.080/90 - Dispõe sobre as condições para a
promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências; Lei
Federal nº 8.142/90 - Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências
intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências. Sugestão de site para estudo do conteúdo:
www.planalto.gov.br. Publicações Institucionais do Ministério da Saúde e da Educação: Cadernos de Atenção Básica. Ministério da
Saúde. Saúde da Família: Volume nº 12 – Obesidade e Volume nº 20 – Carência de Micronutrientes. Volume nº 23 - Saúde da Criança Nutrição - Aleitamento materno e alimentação complementar. Programa de Alimentação Escolar (FNDE). Bibliografia Sugerida: Nutrição Guia Prático (Cynthia Cavalini Cândido e outros - Ed.Iátria - 3ª edição). Sugestões de sites para estudo do conteúdo: www.planalto.gov.br,
www.saude.gov.br, www.fnde.gov.br, www.cfn.org.br.
ORIENTADOR SOCIAL:
Língua Portuguesa: Interpretação de textos. Noções de ortografia, gramática, sintaxe, concordância, sinônimos, antônimos, conjugações e
tempos verbais. Bibliografia sugerida: Moderna Gramática Portuguesa (Evanildo Bechara); Novíssima Gramática da Língua Portuguesa
(Domingos Paschoal Cegalla). Sugestões de sites para estudo do conteúdo: www.portugues.com.br; www.soportugues.com.br;
http://michaelis.uol.com.br
Matemática e Raciocínio Lógico Quantitativo: Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Razão e
proporção. Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média aritmética simples e ponderada. Juros simples e compostos. Desconto
Sistema de equações do 1.º grau. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de medidas usuais. Noções de geometria: forma,
perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras. Noções de estatística e probabilidade: média, média ponderada, mediana, moda,
espaço amostral, eventos, arranjos, combinações, permutações. Resolução de situações-problema. Raciocínio lógico. Reconhecimento de
seqüências e padrões Compreensão de estruturas lógicas. Lógica de argumentação. Analogia. Inferência. Dedução. Conclusão. Diagramas
lógicos. Princípios de contagem e probabilidade. Validade de um Argumento. Dedução x Indução. Argumentação indutiva. Argumentação
dedutiva. Silogismo. Juízo. Redução ou Conversão das proposições. Prova. Dilema. Sofismas ou Falácias. Tautalogia, Contradição,
Contingência, Afirmação e Negação. Verificação da verdade dos Argumentos. Bibliografia sugerida: Matemática Completa (José Ruy
Giovanni e outros – FTD Editora). Matemática - Volume Único - Ensino Médio (Osvaldo Dolce - Gelson Iezzi - David Mauro Degenszajn – Atual
Editora). Raciocínio Lógico-Quantitativo (Augusto C. Morgado - Benjamin Cesar - Editora Elsevier - 4ª Edição - 2010). Lógica de Argumentação
– Teoria e exercícios (Gyorgy Laszlo Gyuricsa - Yalis Editora - 1ª ed – 2006). Sugestões de sites para estudo do conteúdo:
www.somatematica.com.br; http://educacao.uol.com.br/matematica
Conhecimentos Gerais e Atualidades: Política, Economia, Sociedade, Saúde e Nutrição, Ciências e Tecnologia, Meio Ambiente, Educação,
Cultura, Esporte, Religião, História (Brasil e Mundo), Geografia (Brasil e Mundo). Bibliografia referencial e sugestões de sites para estudo
do conteúdo: Almanaque Abril 2012 (Editora Abril); Revistas de atualidades (Veja, Isto é, Época, etc.); www.folhaonline.com.br,
www.estadao.com.br, www.uol.com.br/noticias; www.terra.com.br/noticias
Conhecimentos Específicos: Programas, projetos e benefícios de Proteção Social Básica e Especial. Fundamentos éticos, legais, teóricos e
metodológicos do trabalho com famílias, incluindo adolescentes. Programas, projetos, serviços e benefícios socioassistenciais. Conhecimento
da Política Nacional da Assistência Social - PNAS. Política Nacional de Juventude. Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para
Adolescentes e Jovens de 15 a 17 anos (Projovem Adolescente). Noções sobre direitos humanos e sociais. Noções fundamentais de direitos
humanos e socioassistenciais. Questões sociais e da juventude. O papel do Orientador Social dentro do Programa Projovem
AdolescenteTrabalho em equipe. Outros conhecimentos específicos exigidos para desempenho da função. Publicações do Ministério do
Desenvolvimento Social: Centro de Referência da Assistência Social - CRAS; Centro de Referência Especial da Assistência Social - CREAS;
Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais; Programa de Atenção Integral à Família – PAIF; Plano Nacional de Promoção, Proteção e
Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária. Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do
Suas – NOB-RH/SUAS; Norma Operacional Básica da Assistência Social – NOB/SUAS; Política Nacional de Assistência Social – PNAS;
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Orientações Técnicas Para o Centro de Referência de Assistência Social. Caderno do Orientador Social. Projovem Adolescente. Legislação:
Lei Orgânica da Assistência Social (Lei federal 8.742/1993); Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei federal 8.069/1990 ); Estatuto do Idoso
(Lei federal 10.741/2003); Constituição Federal - Título II - Capítulo II - Dos Direitos Sociais (artigos: 6º ao 11º). Informática: Hardware,
Software e Periféricos; Sistemas Operacionais: MS Internet Explorer, MS Windows 98 / ME / 2000 / XP / 7 e Linux; Pacote MS Office (Word,
Excel, e Power Point); Conceitos e serviços relacionados à Internet e a correio eletrônico. Bibliografia sugerida: Cartilha de segurança na
Internet (Comitê Gestor da Internet no Brasil - acessível através do site http://cartilha.cert.br); Informática – Conceitos básicos (Fernando de
Castro Velloso – Ed. Campus). Sugestões de sites para estudo do conteúdo: www.planalto.gov.br; www.mds.gov.br;
http://office.microsoft.com/pt-br/word; http://office.microsoft.com/pt-br/excel; http://office.microsoft.com/pt-br/powerpoint; www.linux.org;
http://info.abril.com.br
PSICOPEDAGOGO:
Língua Portuguesa: Interpretação de textos. Noções de ortografia, gramática, sintaxe, concordância, sinônimos, antônimos, conjugações e
tempos verbais. Bibliografia sugerida: Moderna Gramática Portuguesa (Evanildo Bechara); Novíssima Gramática da Língua Portuguesa
(Domingos Paschoal Cegalla). Sugestões de sites para estudo do conteúdo: www.portugues.com.br; www.soportugues.com.br;
http://michaelis.uol.com.br
Conhecimentos Gerais e Atualidades: Política, Economia, Sociedade, Saúde e Nutrição, Ciências e Tecnologia, Meio Ambiente, Educação,
Cultura, Esporte, Religião, História (Brasil e Mundo), Geografia (Brasil e Mundo). Bibliografia referencial e sugestões de sites para estudo
do conteúdo: Almanaque Abril 2012 (Editora Abril); Revistas de atualidades (Veja, Isto é, Época, etc.); www.folhaonline.com.br,
www.estadao.com.br, www.uol.com.br/noticias; www.terra.com.br/noticias
Legislação do Ensino: Plano de Carreiras do Magistério Público Municipal (Lei Complementar nº 152/11 e alterações). Normas Regimentais
para as Escolas Municipais de Itararé e Plano Municipal de Educação (acessíveis através do site www.itarare.sp.gov.br). Constituição
Federal/88 – Artigos 205 a 214. Lei federal nº 9.394/96 - Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional; Lei federal nº 10.172/01 Aprova o Plano Nacional de Educação e dá outras providências; Lei federal nº 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente; Lei federal nº
11.494/2007 - Regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação
– FUNDEB. Sugestões de sites para obtenção do conteúdo: www.presidencia.gov.br/legislacao; www.portal.mec.gov.br;
www.itarare.sp.gov.br
Conhecimentos Específicos: Concepções de Educação e Escola. Função social da escola e compromisso social do educador. Ética no
trabalho docente. A educação pública como instrumento de inclusão social. A democratização da escola pública. O trabalho escolar e o
processo educacional: o desenvolvimento da aprendizagem enquanto instrumento de inclusão. Tendências educacionais na sala de aula:
correntes teóricas e alternativas metodológicas. A construção do conhecimento: papel do educador, do educando e da sociedade. A
indisciplina na sala de aula. Educação no mundo contemporâneo – as exigências de um novo perfil de cidadão; tendências atuais da
educação; novas demandas para a educação escolar e alternativas de atendimento; quem é o aluno brasileiro: perfil, expectativas; saberes e
práticas voltados para o desenvolvimento de interações sociais, capacidades cognitivas, afetivas, culturais e psicomotoras. Educação escolar e
qualidade de ensino – diretrizes e fundamentos legais para a educação básica; a escola como efetivo espaço de aprendizagem e de
socialização; proposta educacional e pedagógica da escola: expressão das demandas sociais, das características multiculturais e das
expectativas dos alunos; currículo e avaliação: as dimensões da avaliação institucional e do processo ensino-aprendizagem; a utilização das
tecnologias educacionais a serviço da aprendizagem. Ação psicopedagógica – a especificidade da função psicopedagógica a serviço da
garantia de educação escolar de qualidade como direito de todos. A aprendizagem e a educação: – O aprender - Como? – O não aprender Por quê? – As perturbações na aprendizagem. – Os problemas de aprendizagem. – O alcance da psicopedagogia e a intervenção
psicopedagógica específica. Dimensões do processo de aprendizagem: – As questões da não-aprendizagem. – O fracasso escolar e a busca
de soluções alternativas. – A importância do diagnóstico. Outros conhecimentos específicos exigidos para desempenho da função.
Bibliografia Sugerida: Teorias Psicogenéticas em Discussão (Yves de La Taille, Marta Kohl de Oliveira e Heloisa Dantas – Summus Editorial).
Transtornos de Aprendizagem (Fletcher, Lyons, Fuchs e Barnes - Ed. Artmed - 2009). Diagnostico e tratamento dos problemas de
aprendizagem (Pain - Ed. Artmed); As inteligências múltiplas e seus estímulos (Celso Antunes – Ed. Papirus); Indisciplina na Escola –
Alternativas Teóricas e Práticas (Julio Grappa Aquino - Summus Editorial). Publicações Institucionais do Ministério da Educação
(acessíveis através do site: www.portal.mec.gov.br): Parâmetros Curriculares Nacionais (MEC). Gestão Democrática nos Sistemas e nas
Escolas (Profuncionário - MEC). Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva.
TÉCNICO AGRÍCOLA:
Língua Portuguesa: Interpretação de textos. Noções de ortografia, gramática, sintaxe, concordância, sinônimos, antônimos, conjugações e
tempos verbais. Bibliografia sugerida: Moderna Gramática Portuguesa (Evanildo Bechara); Novíssima Gramática da Língua Portuguesa
(Domingos Paschoal Cegalla). Sugestões de sites para estudo do conteúdo: www.portugues.com.br; www.soportugues.com.br;
http://michaelis.uol.com.br
Conhecimentos Gerais e Atualidades: Política, Economia, Sociedade, Saúde e Nutrição, Ciências e Tecnologia, Meio Ambiente, Educação,
Cultura, Esporte, Religião, História (Brasil e Mundo), Geografia (Brasil e Mundo). Bibliografia referencial e sugestões de sites para estudo
do conteúdo: Almanaque Abril 2012 (Editora Abril); Revistas de atualidades (Veja, Isto é, Época, etc.); www.folhaonline.com.br,
www.estadao.com.br, www.uol.com.br/noticias; www.terra.com.br/noticias
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Conhecimentos Específicos: Noções de botânica e microbiologia. Solos: Noções de gênese, classificação e morfologia; propriedades físicas e
químicas, relação água-solo-planta; fertilidade; Amostragem e interpretação de boletim de análise de solos; Principais fontes orgânicas e de elementos
minerais; conservação do solo, água e meio ambiente; técnicas conservacionistas e capacidade de uso do solo; manejo e preparo do solo.
Mecanização agrícola: Máquinas e implementos; noções de funcionamento, operação e regulagem. Grandes culturas: Implantação e manejo de
lavouras de café, milho, arroz, feijão, soja, cana e mamona; Cultivos orgânicos; técnicas de beneficiamento e armazenamento. Fruticultura: Fruticultura
tropical, sub-tropical e temperada; Fisiologia; Métodos de propagação e produção de mudas; Técnicas de enxertia; Implantação e condução de
viveiros para a produção de mudas de plantas frutíferas; Implantação e manejo de pomares frutíferos. Olericultura: Produção de olerícolas e
planejamento de hortas comerciais; Noções de cultivo protegido e hidropônico; cultivos orgânicos. Silvicultura: Coleta e preparo de sementes;
produção de mudas florestais, implantação e manejo de viveiros florestais; Manejo de florestas cultivadas, culturas de eucalipto e pinus. Meio
Ambiente: Noções de ecologia; Noções sobre Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e Relatório de Impacto ao Meio Ambiente (RIMA), florestamento e
reflorestamento; fontes de contaminação da água e solo na atividade agropecuária; Manejo e tratamento de resíduos sólidos e líquidos resultantes da
atividade agropecuária; noções das características de microbacias e cursos d’agua; Noções de planimetria e altimetria. Irrigação: Noções de técnicas
de irrigação e manejo da água; Uso sustentável de recursos hídricos; Águas pluviais, fluviais e subterrâneas; Noções de climatologia agrícola.
Fitossanidade: Noções de fitopatologia, desenvolvimento de doenças, relação patógeno-hospedeiro-ambiente, epidemiologia, etiologia, controle e
diagnose visual; doenças de grande importância econômica; Entomologia agrícola, conceito de praga, monitoramento e amostragens a campo, nível
de equilíbrio (NE), nível de dano econômico (NDE), nível de controle (NC); insetos praga de grande importância econômica. Defesa Vegetal:
Tecnologia de aplicação de agroquímicos; toxicidade, classes toxicológicas; cuidados gerais na aquisição, manuseio, aplicação, transporte e
armazenamento de produtos agroquímicos; cuidados gerais e impactos ao meio ambiente e na saúde humana provocados pela utilização de produtos
agroquímicos; Métodos de controle de pragas, doenças e plantas invasoras; controle químico e biológico de pragas e doenças, manejo integrado de
pragas e doenças. Criações: Noções de piscicultura, suinocultura, avicultura e bovinocultura de leite e corte; Instalações, equipamentos e ambiência;
Noções de forragicultura, implantação e manejo de pastagens, recuperação de áreas de pastagens; Ensilagem e fenação. Administração rural:
Planejamento agropecuário; Legislação rural e Custos de produção. Outros conhecimentos específicos exigidos para desempenho da função.
TÉCNICO DE PROJETOS SOCIAIS:
Língua Portuguesa: Interpretação de textos. Noções de ortografia, gramática, sintaxe, concordância, sinônimos, antônimos, conjugações e
tempos verbais. Bibliografia sugerida: Moderna Gramática Portuguesa (Evanildo Bechara); Novíssima Gramática da Língua Portuguesa
(Domingos Paschoal Cegalla). Sugestões de sites para estudo do conteúdo: www.portugues.com.br; www.soportugues.com.br;
http://michaelis.uol.com.br
Conhecimentos Gerais e Atualidades: Política, Economia, Sociedade, Saúde e Nutrição, Ciências e Tecnologia, Meio Ambiente, Educação,
Cultura, Esporte, Religião, História (Brasil e Mundo), Geografia (Brasil e Mundo). Bibliografia referencial e sugestões de sites para estudo
do conteúdo: Almanaque Abril 2012 (Editora Abril); Revistas de atualidades (Veja, Isto é, Época, etc.); www.folhaonline.com.br,
www.estadao.com.br, www.uol.com.br/noticias; www.terra.com.br/noticias
Conhecimentos Específicos: As organizações sem fins lucrativos ou organizações do terceiro setor. Responsabilidade social corporativa.
Desenvolvimento do Terceiro Setor O que são e por que existem os projetos sociais. Análise de contexto e projetos sociais. Estruturação de
projetos sociais. Gestão de projetos sociais. Sustentabilidade de projetos sociais. Outros conhecimentos específicos exigidos para
desempenho da função. Publicações do Ministério do Desenvolvimento Social: Centro de Referência da Assistência Social - CRAS;
Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais; Programa de Atenção Integral à Família – PAIF; Norma Operacional Básica de Recursos
Humanos do Suas – NOB-RH/SUAS; Norma Operacional Básica da Assistência Social – NOB/SUAS; Política Nacional de Assistência Social –
PNAS; Orientações Técnicas Para o Centro de Referência de Assistência Social. Orientações Técnicas sobre o PAIF. Legislação: Lei
Orgânica da Assistência Social (Lei federal 8.742/1993). Bibliografia sugerida: Guia para a Elaboração de Projetos Sociais (Luis Stephanou.
Lúcia Helena Müller. Isabel Cristina de Moura Carvalho). Como elaborar projetos? Guia para elaboração e gestão de projetos sociais
(Domingos Armani). Sugestões de sites para estudo do conteúdo: www.planalto.gov.br; www.mds.gov.br
TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES:
Língua Portuguesa: Interpretação de textos. Noções de ortografia, gramática, sintaxe, concordância, sinônimos, antônimos, conjugações e
tempos verbais. Bibliografia sugerida: Moderna Gramática Portuguesa (Evanildo Bechara); Novíssima Gramática da Língua Portuguesa
(Domingos Paschoal Cegalla). Sugestões de sites para estudo do conteúdo: www.portugues.com.br; www.soportugues.com.br;
http://michaelis.uol.com.br
Matemática e Raciocínio Lógico Quantitativo: Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Razão e
proporção. Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média aritmética simples e ponderada. Juros simples e compostos. Desconto
Sistema de equações do 1.º grau. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de medidas usuais. Noções de geometria: forma,
perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras. Noções de estatística e probabilidade: média, média ponderada, mediana, moda,
espaço amostral, eventos, arranjos, combinações, permutações. Resolução de situações-problema. Raciocínio lógico. Reconhecimento de
seqüências e padrões Compreensão de estruturas lógicas. Lógica de argumentação. Analogia. Inferência. Dedução. Conclusão. Diagramas
lógicos. Princípios de contagem e probabilidade. Validade de um Argumento. Dedução x Indução. Argumentação indutiva. Argumentação
dedutiva. Silogismo. Juízo. Redução ou Conversão das proposições. Prova. Dilema. Sofismas ou Falácias. Tautalogia, Contradição,
Contingência, Afirmação e Negação. Verificação da verdade dos Argumentos. Bibliografia sugerida: Matemática Completa (José Ruy
Giovanni e outros – FTD Editora). Matemática - Volume Único - Ensino Médio (Osvaldo Dolce - Gelson Iezzi - David Mauro Degenszajn – Atual
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Editora). Raciocínio Lógico-Quantitativo (Augusto C. Morgado - Benjamin Cesar - Editora Elsevier - 4ª Edição - 2010). Lógica de Argumentação
– Teoria e exercícios (Gyorgy Laszlo Gyuricsa - Yalis Editora - 1ª ed – 2006). Sugestões de sites para estudo do conteúdo:
www.somatematica.com.br; http://educacao.uol.com.br/matematica
Conhecimentos Gerais e Atualidades: Política, Economia, Sociedade, Saúde e Nutrição, Ciências e Tecnologia, Meio Ambiente, Educação,
Cultura, Esporte, Religião, História (Brasil e Mundo), Geografia (Brasil e Mundo). Bibliografia referencial e sugestões de sites para estudo
do conteúdo: Almanaque Abril 2012 (Editora Abril); Revistas de atualidades (Veja, Isto é, Época, etc.); www.folhaonline.com.br,
www.estadao.com.br, www.uol.com.br/noticias; www.terra.com.br/noticias
Conhecimentos Específicos: Padronização do Desenho e Normas Técnicas Vigentes - Tipos, Formatos, Dimensões e Dobradura de Papel;
Linhas Utilizadas no Desenho Técnico. Escalas. Projeto Arquitetônico - Convenções Gráficas (representação de materiais, elementos
construtivos, equipamentos, mobiliário); normas técnicas vigentes; Desenho de: Planta de Situação, Planta Baixa, Cortes, Fachadas, Planta de
Cobertura; Detalhes; Cotagem; Esquadrias (tipos e detalhamento); Escadas e Rampas (tipos, elementos, cálculo, desenho); Coberturas (tipos,
elementos e detalhamento); Desenho de Projeto de Reforma – convenções. Projeto e Execução de Instalações Prediais – Instalações
Elétricas, Hidráulicas, Sanitárias, Telefonia, Gás, Mecânicas e de Ar Condicionado. Execução de Estruturas – Desenho de estruturas em
concreto armado e metálicas (plantas de formas e armação). Vocabulário Técnico – Significado dos termos usados em arquitetura. Tecnologia
das Construções. Materiais de Construção. Orçamento de Obras: Estimativo e Detalhado (levantamento de quantitativos, planilhas,
composições de custos). Execução e Fiscalização de Obras. Desenho em AutoCAD 14: menus, comandos, aplicações. Outros conhecimentos
específicos exigidos para desempenho da função.
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ANEXO II – MODELO DE FORMULÁRIO DE RECURSO

RECURSO ADMINISTRATIVO
Ao
Presidente da Comissão do Concurso Público nº 2/2012 da Prefeitura Municipal de ITARARÉ
Nome:

N.º de Inscrição:

Documento de identidade:

Cargo:

Endereço completo:

Questionamento,
Embasamento e
Requerimento:
Local e Data:

Assinatura:
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ANEXO III – ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS
CARGOS
AGENTE ADMINISTRATIVO
(CRAS)

AGENTE AUXILIAR DE
CRECHE

AGENTE SOCIAL

ASSISTENTE SOCIAL

AUXILIAR DE CUIDADOR
(CASA DE PASSAGEM PARA
ADULTOS)

AUXILIAR DE PADEIRO

CADASTRADOR SOCIAL

ATRIBUIÇÕES
Prestar atendimento e esclarecimentos ao público; Auxiliar no preenchimento de processos,
guias, requisições e outros impressos; Executa serviços gerais de escritório, das diversas
unidades administrativas, como a classificação de documentos de correspondências, transcrição
de dados, lançamentos, prestação de informações, digitação, controle e arquivo de documentos,
executa outras atribuições afins.
Participar em conjunto com o educador do planejamento, da execução e da avaliação das
atividades propostas às crianças. Participar da execução das rotinas diárias, de acordo com a
orientação técnica do educador. Colaborar e assistir permanentemente o educador no processo
de desenvolvimento das atividades técnico-pedagógicas. Receber e acatar criteriosamente a
orientação e as recomendações do educador no trato e atendimento à clientela. Auxiliar o
educador quanto à observação de registros e avaliação do comportamento e desenvolvimento
infantil. Participar juntamente com o educador das reuniões com pais e responsáveis.
Disponibilizar e preparar os materiais pedagógicos a serem utilizados nas atividades. Auxiliar nas
atividades de recuperação da auto-estima, dos valores e da afetividade. Observar as alterações
físicas e de comportamento, desestimulando a agressividade. Estimular a independência, educar
e reeducar quanto aos hábitos alimentares, bem como controlar a ingestão de líquidos e
alimentos variados. - Responsabilizar-se pela alimentação direta das crianças dos berçários.
Cuidar da higiene e do asseio das crianças sob sua responsabilidade. Dominar noções primárias
de saúde. Ajudar nas terapias ocupacionais e físicas, aplicando cuidados especiais com
deficientes e dependentes. Acompanhar a clientela em atividades sociais e culturais
programadas pela unidade. Executar outros encargos semelhantes, pertinentes à função.
Recepção e oferta de informações às famílias usuárias do CRAS; Participar de reuniões
sistemáticas de planejamento de atividades e de avaliação do processo de trabalho com a equipe
de referência do CRAS; Participar das atividades de capacitação ou formação continuada das
equipes de referência dos CRAS; Auxiliar na orientação e cadastramento das famílias do CRAS;
Auxiliar a Equipe de Referência na atualização de dados cadastrais, relatórios e visitas
domiciliares para convocações;
Mobilizar e articular com as políticas sociais locais, regionais e conselhos de direitos; relacionar e
atuar em equipe; Implantar e acompanhar a execução dos projetos sociais;
-Supervisionar estagiários de Serviço Social; realizar visitas domiciliares; Registrar
procedimentos e encaminhamento de demandas; registrar coleta, sistematização e elaboração
de dados estatísticos; Participar de reuniões, seminários, congressos e eventos afins que
contribuam para o aprimoramento e a capacitação da área de Assistência Social;
-Realizar atendimentos de casos, com respectiva triagem e encaminhamentos para os serviços
pertinentes; Realizar entrevista social; Coordenar grupos de apoio às famílias;
-Fornecer laudo social quando necessário e/ou solicitado.
Atuar no desenvolvimento de atividades sociais, proteção e cuidados com a população de rua e
migrante; Organização do ambiente (espaço físico); Recepção do morador de rua ou migrante no
período noturno, conduzindo-o aos horários e atividades de rotina ofertadas pela Casa de
Passagem (higiene pessoal, alimentação, descanso, encaminhamentos, etc.);
-Comunicar à equipe técnica e coordenadora sobre toda e qualquer situação anormal que ocorra
com cada pessoa, dentro do espaço físico da Casa de Passagem para Adultos;
-Manter contato, seguir e respeitar as regras estabelecidas pela Coordenação e Equipe de
Referência responsável pela Casa de Passagem para Adultos; Executar outras tarefas correlatas,
mediante determinação superior.
Auxiliar no tratamento necessário à massa, misturando e amassando os ingredientes e cuidando
da fermentação para posterior crescimento; Dividir a massa, cortando e formatando os pães,
colocando-os em formas ou tabuleiros previamente preparados, dando o tempo de espera
adequado para o crescimento; Ajustar o forno na temperatura adequada e assar os pães;
Separar os pães em quantidades previamente estipuladas, selando e acondicionando em
recipientes apropriados para serem entregues nas unidades de destino;
-Colaborar na limpeza e higienização das dependências da padaria, dos equipamentos e
utensílios usados, visando à conservação dos mesmos e à manutenção do ambiente de trabalho
limpo; Assar e embalar pães; Executar outras tarefas correlatas.
Visitar as famílias cadastradas ou para atualização cadastral em Programas Sociais das três
esferas de governo; Entrevistar e avaliar, previamente a consistência das informações fornecidas
anteriormente no preenchimento dos formulários; Acompanhar as ações de cadastramento e
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CUIDADOR SOCIAL (CASA
ABRIGO)

atualização cadastral; Viabilizar o acompanhamento do cumprimento das condicionalidades da
Saúde, da Educação e da Assistência Social; Realizar entrevistas com o objetivo de orientar as
famílias sobre seus deveres e direitos dos programas sociais; Mobilizar as famílias para reuniões
e ações de programas complementares dos programas sociais; Realizar visitas apontadas pelo
Tribunal de Contas da União, atualizar seus cadastros e complementar se for o caso; Apurar as
denúncias, feitas pelos beneficiários e ou sociedade em geral; Executar outras tarefas correlatas,
mediante determinação superior.
Proporcionar apoio técnico aos docentes e discentes, relativo a elaboração, desenvolvimento e
avaliação da proposta pedagógica; Participar da elaboração, acompanhamento e avaliação do
Plano de Gestão; Elaborar seu plano de trabalho, de acordo com a proposta pedagógica
constante do Plano de Gestão da Escola Municipal, alicerçado na Filosofia Educacional da
Secretaria da Educação; Coordenar as atividades de planejamento quanto aos aspectos
curriculares; Proporcionar a articulação das diferentes áreas do conhecimento, buscando sua
integração e superação de dicotomias; Oportunizar e transmitir dados relativos aos temas
transversais; Acompanhar e avaliar as diferentes performances decorrentes dos planos de
trabalho dos diferentes núcleos que compõem a organização técnico-pedagógica da escola;
Prestar assistência técnico-pedagógica aos professores, assegurando o máximo desempenho
aos mesmos na melhoria da qualidade do ensino; Discutir e interagir na seleção, uso de
estratégias e formulação de atividades diversas, próprias do processo ensino-aprendizagem;
Selecionar e fornecer materiais didáticos; Discutir e propor, junto com a equipe docente,
sistemáticas de avaliação e acompanhamento do rendimento escolar; Coordenar a
programação, acompanhar a execução e avaliar os resultados das atividades de reforço e
recuperação, orientação de estudos e programas especiais de aceleração; Organizar e participar
das reuniões semanais de capacitação permanente dos docentes da Unidade Escolar,
juntamente com o Diretor de Escola; Buscar maneiras de registros práticos das atividades diárias
docentes, privilegiando uma linguagem objetiva, facilitadora de análises; Coordenar e participar
de programação e execução das reuniões dos Conselhos de Classe / Ano/Série; Acompanhar e
avaliar os resultados da capacitação permanente dos docentes; Assessorar a direção da escola
na articulação das ações pedagógicas desenvolvidas pela unidade; Auxiliar a direção da escola
na coordenação dos diferentes projetos, inclusive os de reforço da aprendizagem; Assessorar a
direção da escola na relação escola/comunidade; Subsidiar os professores no desenvolvimento
de suas atividades docentes; Potencializar e garantir o trabalho coletivo na escola, organizando
e participando das HTPCs; Executar, acompanhar e avaliar as ações previstas no projeto
pedagógico da escola; Articular as ações pedagógicas desenvolvidas pela Unidade;
Assessorar a direção da escola na relação escola/comunidade; Desenvolver ações que
visem a ampliação e o fortalecimento da relação escola-comunidade; Avaliar os
resultados do ensino no âmbito da escola; Acompanhar e orientar a elaboração das avaliações;
Prestar assistência técnica aos professores; Supervisionar os planos de trabalho e os métodos
de ensino aplicados; Orientar o professor na organização de sua rotina de trabalho, subsidiandoo no planejamento das atividades pedagógicas; Avaliar os resultados das atividades
pedagógicas, examinando fichas de acompanhamento do desenvolvimento do aluno; Proceder
juntamente com os professores, à análise dos resultados, da avaliação do desempenho escolar,
através de seus indicadores, registrando e divulgando avanços e estratégias bem sucedidas,
bem como identificando as dificuldades a serem superadas e propondo alternativas de
otimização dos resultados; Observar a atuação do professor em sala de aula com a finalidade
de recolher subsídio para aprimorar o trabalho docente; Efetuar os registros de suas atividades
como visitas as salas de aula, devolutivas e orientações aos professores, visita a casa de
alunos, HTPC, reuniões, etc.; Estabelecer, juntamente com o Diretor da Escola, o Horário das
Horas de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPCs); Planejar e organizar as Horas de Trabalho
Pedagógico Coletivo (HTPC) de cada segmento de ensino; Coordenar atividades de
aperfeiçoamento e atualização de professores, a partir do diagnóstico dos saberes dos
professores, para garantir situações de estudo e de reflexão sobre a prática pedagógica;
Assegurar a integração das atividades de desenvolvimento e aprimoramento do plano de trabalho
da escola, articulando as ações dos docentes,modalidades e turnos diversos; 25. Acompanhar a
execução e a avaliação das ações e metas fixadas pela escola em sua proposta pedagógica.
Atuar no desenvolvimento de atividades sociais, proteção e cuidados de crianças e adolescentes
em situação especial e de abrigamento; Organização do ambiente (espaço físico e atividades
adequadas ao grau de desenvolvimento de cada criança ou adolescente);
-Auxílio à criança e ao adolescente para lidar com sua história de vida, fortalecimento da auto
estima e construção da identidade; Incentivar a criança e o adolescente para o desenvolvimento
de potencialidades e autonomia; Atuar como elo entre a criança e/ou adolescente, a família e a
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equipe de saúde ou técnica; Administrar as mediações conforme prescrição e orientação da
equipe de saúde ou técnica; Comunicar à equipe técnica e coordenadora sobre toda e qualquer
situação anormal que ocorra com cada criança e/ou adolescente, dentro ou fora do espaço físico
da Casa Abrigo; Monitorar as crianças e/ou adolescentes em tempo integral; Organizar de
fotografias e registros individuais sobre o desenvolvimento de cada criança e/ou adolescente de
modo a preservar sua história de vida; Acompanhar nos serviços de saúde, escola e outros
serviços requeridos no cotidiano; Apoio na preparação da criança e/ ou adolescente no
desligamento, sendo para tanto orientado e supervisionado, por um profissional de nível superior;
Cuidados com a moradia (organização e limpeza do ambiente e preparação dos alimentos,
dentre outros); Manter contato, seguir e respeitar as regras estabelecidas pela Coordenação e
Equipe de Referência responsável pela Casa Abrigo; Executar outras tarefas correlatas,
mediante determinação superior.
-Realizar atividades de organização manutenção e acompanhamento dos usuários de
residências terapeutas; Orientar os usuários quanto aos hábitos de higiene e sociabilidade,
providenciar os encaminhamentos necessários para o atendimento nas diversas especialidades
de saúde, auxiliar os usuários nos procedimentos para obtenção de documento pessoais, orientar
e encaminhar auxílio benefício junto ao órgão competente, registrar dados que possam servir
para o plano de tratamento do usuário, participar dos programas de reabilitação psico-social,
responsabilizar-se pelos usuários enquanto estiver no desempenho de suas funções e realizar
outras atividades correlatas à função de cuidador com os usuários das residências terapêuticas.
–Garantir a elaboração e execução da proposta pedagógica; Administração do pessoal e dos
recursos materiais e financeiros; Elaboração e cumprimento dos dias letivos e horas aulas
estabelecidos, desenvolvimento das atividades de reforço e recuperação da aprendizagem,
orientação de estudos e programas especiais de aceleração para alunos com defasagem idade /
série/Ano; A legalidade, regularidade, e autenticidade da vida escolar dos alunos; Zelar pelo
cumprimento das Normas Regimentais das Escolas Municipais; A articulação e integração da
escola com as famílias e a comunidade; As informações aos pais ou responsáveis sobre a
freqüência e rendimento dos alunos, bem como sobre a execução da proposta pedagógica; Criar
condições para o pleno funcionamento das instituições auxiliares da escola municipal,
concedendo os espaços temporal e físico, bem como veicular publicamente todos seus eventos e
promoções; Desde que esgotadas todas as medidas administrativas, a comunicação ao
Conselho Tutelar dos casos de maus-tratos e outras situações envolvendo alunos, assim como
de evasão escolar e de reiteradas faltas, antes que estas atinjam o limite de 25% das aulas
dadas, dando-se ciência à Secretaria da Educação. Presidir solenidades e cerimônias da escola;
Representar a escola em atos oficiais e atividades da comunidade; Abrir à comunidade a
utilização do prédio escolar ou suas dependências para outras atividades que não as do ensino,
respeitando as normas da Secretaria da Educação; Dar ciência a toda comunidade escolar dos
textos legais; Garantir o cumprimento dos temas transversais e promover atividades de
integração escola-comunidade, visando o interesse da aprendizagem em consonância com o
ideário do sistema municipal de ensino; Decidir sobre recursos interpostos por alunos ou seus
responsáveis, ouvido o Conselho de Classe / Ano/Série ou o Conselho de Escola quando for o
caso; Decidir sobre petições, recursos e processos de sua área de competência, ou remetê-los,
devidamente informados, a quem de direito, nos prazos legais; Delegar competências e
atribuições aos servidores que ocupam cargo ou função na Unidade Escolar, bem como designar
comissões para execução de tarefas especiais; Controlar a aplicação de medidas necessárias à
observância das normas de segurança e higiene de todas as dependências da Unidade Escolar;
Criar condições e estimular experiências para o aprimoramento do processo educativo; Propor
quando for o caso, modificações nos horários de trabalho dos servidores, em consonância com a
Secretaria da Educação, no estrito atendimento à demanda; Elaborar a escala de férias dos
servidores, encaminhando-a na primeira quinzena de dezembro para homologação da Secretaria
da Educação; Avaliar o desempenho dos servidores que ocupam cargos ou funções na Unidade
Escolar, segundo os critérios estabelecidos pela Secretaria da Educação; Apresentar,
oportunamente, relatório sobre a aplicação dos recursos financeiros à Secretaria da Educação;
Controlar o recebimento e o uso de gêneros alimentícios destinados à merenda escolar, bem
como de todo o material de consumo; Acompanhar e conferir mensalmente os controles de
estoques referentes a gêneros alimentícios, utensílios, equipamentos e outros materiais utilizados
no processo de fornecimento de merenda escolar; Apresentar anualmente o balanço de
utensílios, equipamentos e outros materiais existentes na Unidade Escolar, que compõem seu
patrimônio; Participar dos processos de avaliação do sistema; Cumprir ou fazer cumprir os
prazos para encaminhamento de dados, informações, relatórios e outros documentos aos órgãos
do sistema, garantindo a qualidade dos mesmos; Coordenar as atividades concernentes à
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manutenção e conservação do prédio mobiliário e equipamentos escolares; Controlar a
freqüência diária dos servidores que ocupam cargo ou função na Unidade Escolar e atestar a
freqüência mensal; Cuidar para que o uso do material de consumo ocorra sempre com
probidade. Subsidiar, sob pena de responsabilidade, os profissionais da unidade, em especial os
representantes dos diferentes colegiados, naquilo que diz respeito às normas vigentes e
representar aos órgãos superiores da administração sempre que houver decisão em desacordo
com a legislação. Assegurar o cumprimento da legislação em vigor bem como dos regulamentos,
diretrizes e normas emanadas da administração superior; Delegar competências e atribuições a
seus subordinados, assim como designar comissões para execução de tarefas especiais fazendo
o seu devido acompanhamento; Responsabilizar-se pela viabilização, construção, elaboração e
avaliação do Projeto Político Pedagógico, propiciando a participação coletiva de representantes
e segmentos que constituem a comunidade escolar; Garantir o funcionamento pleno da escola,
como organização social, com o foco na formação do aluno e promoção de sua aprendizagem;
Cumprir e fazer cumprir os prazos para encaminhamento de dados, informações, relatórios e
outros documentos à Secretaria Municipal de Educação e órgãos oficiais; Dar exercício a
servidores ingressantes através de concurso público; Fazer averiguação preliminar de
irregularidades de que venha a tomar conhecimento; Abrir, rubricar e encerrar os livros em uso
na Unidade escolar; Atribuir classes e aulas aos professores da escola, nos termos da legislação
vigente; Aprovar o Plano de Gestão e encaminhar à Secretária Municipal da Educação; Instruir
processos e expedientes que devam ser submetidos à considerações superiores; Assinar,
juntamente com o oficial administrativo todos os documentos relativos a vida escolar dos alunos,
professores e funcionários; Comparecer ao local de trabalho com assiduidade e pontualidade,
executando suas tarefas com eficiência, zelo e presteza; Comunicar à autoridade imediata as
irregularidades de que tiver conhecimento, na sua área de atuação, ou, as autoridades
superiores, no caso de omissão por parte da primeira; Comunicar ao Conselho Tutelar os casos
de maus-tratos envolvendo alunos menores, e os casos de evasão escolar após esgotadas todas
as providências a nível de escola; Estabelecer o horário de aulas e de expediente da secretária
de acordo com a legislação vigente; Cuidar para que o aluno não deixe de participar das
atividades escolares, em razão de qualquer carência material ou falta de uniforme escolar;
Analisar comparativamente os indicadores de rendimento de sua escola com os referentes ao
âmbito nacional (IDEB,Prova Brasil,etc),estadual e local e estabelecer metas para a sua
melhoria.
Exercer as atribuições básicas do cargo referentes a Engenharia Rural; construções para fins
rurais e suas instalações complementares; irrigação e drenagem para fins agrícolas; fitotecnia e
zootecnia; melhoramento animal e vegetal; recursos naturais renováveis; ecologia;
agrometeorologia; defesa sanitária; química agrícola; alimentos; tecnologia de transformação
(açúcar, amidos, óleos, laticínios, vinhos e destilados); beneficiamento e conservação dos
produtos animais e vegetais; zimotecnia; agropecuária; edafologia; fertilizantes e corretivos;
processo de cultura e de utilização de solo; microbiologia agrícola; biometria; parques e jardins;
mecanização na agricultura; implementos agrícolas; nutrição animal; agrostologia; bromatologia e
rações; economia rural e crédito rural; realizar atividades de nível superior que envolvam o
assessoramento aos membros do Ministério Público em processos administrativos e judiciais
oriundos das diversas áreas de atuação do Ministério Público, prestando informações técnicas
sob a forma de pareceres, laudos e relatórios em matérias de sua área de formação, indicando a
fundamentação técnica, métodos e parâmetros aplicados; atuar, ainda, em projetos e convênios;
executar tarefas afins. Noções básicas de informática.
Consertar peças e máquinas, fazer soldas elétricas ou a oxigênio; converter ou adaptar peças;
fazer conservação de instalações eletro-mecâncias; inspecionar e reparar automóveis, tratores,
caminhões, compressores, bombas, etc.; inspecionar, ajustar, reparar, reconstruir e substituir,
quando necessário, unidade ou partes relacionadas, com motores, válvulas, pistões, mancais,
sistemas de lubrificação, de refrigeração, de transmissão, diferenciais, embreagens, eixos
dianteiros e traseiros, freios, carburadores, acelerador, magnetos, geradores e distribuidores;
esmerilhar e assentar válvulas, substituir buchas de mancal; ajustar anéis de segmento,
desmontar e montar caixas de mudança; recuperar e consertar hidro-vácuos; reparar máquinas a
óleo diesel, gasolina e querosene; socorrer veículos acidentados ou imobilizados por desarranjo
mecânico, podendo usar, em tais casos, o carro-guincho, tomar parte em experiências com
carros consertados; executar serviços de chapeamento e pintura de veículos; executar outras
tarefas correlatas.
Prestar assistência as máquinas pesadas dos órgãos públicos municipais, revisando, trocando
peças, levando às oficinas, fazendo pedido de materiais, consertando, reparando e mantendo em
bom estado de funcionamento os motores e veículos; Conhecimentos Específicos de mecânica;
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Desenvolver e participar de programas de educação e segurança nutricional; Assessorar as
diversas áreas e os programas do Ministério da Saúde, no que se refere ao conteúdo
educacional e terapêutico da nutrição; prestar assistência nutricional a indivíduos e coletividades
(sadios e enfermos); Planejar, organizar, administrar e avaliar unidades de alimentação e
nutrição; desenvolver atividades de nutrição clínica; efetuar controle higiênico‐sanitário em
conformação com os processos de boas práticas.
Realizar, sob orientação do técnico de referência do CRAS e/ou CREAS: Recepção e oferta de
informações às famílias usuárias do CRAS e/ou CREAS; Mediação dos processos grupais,
próprios dos serviços de convivência e fortalecimentos de vínculos, ofertados no CRAS (função
de orientador social do Projovem Adolescente, por exemplo); Participação de reuniões
sistemáticas de planejamento de atividades e de avaliação do processo de trabalho com a equipe
de referência do CRAS e/ou CREAS; Participação das atividades de capacitação (ou formação
continuada) da equipe de referência do CRAS e/ou CREAS; Auxiliar o Técnico de nível superior
nas atividades de busca ativa; Executar tarefas do exercício, elaborar e realizar atividades de
cunho educativo para um público alvo de crianças, jovens, adolescentes, famílias, idosos e
pessoas com deficiência, quando exercida função no CREAS; Abordagem social a crianças,
jovens, adolescentes e adultos em situação de rua, quando exercida função no CREAS.
– Atuar preventivamente nas escolas, auxiliando o professor nas condições de aprendizagem dos
alunos; Colaborar de forma integrada no planejamento escolar, realizando atividades de
intervenções psicopedagógicas; Na ótica da interdisciplinaridade, participar como elemento
atuante nas definições das funções profissionais frente ao ato pedagógico de aprender; Atuar nas
situações de insucesso escolar, mobilizando condições pedagógicas para intervenção; Melhorar
os mecanismos de aprendizagens em crianças e adolescentes; Intervir no processo de
aprendizagem e suas dificuldades, tendo por enfoque o sujeito que aprende em seus vários
contextos: da família, da educação (formal e informal); Realizar diagnóstico e intervenção
psicopedagógica mediante a utilização de instrumentos e técnicas próprias de Psicopedagogia;
Utilizar métodos, técnicas e instrumentos psicopedagógicos que tenham por finalidade a
pesquisa, a prevenção, a avaliação e a intervenção relacionadas com a aprendizagem; Atuar: a)
nas dificuldades e distúrbios na aprendizagem que comprometem o processo de alfabetização;
b) na motivação em relação ao conteúdo escolar; c) no raciocínio lógico – matemático; d) na
leitura e escrita (ortografia, elaboração e interpretação de textos, etc); e) na lentidão no processo
de aprendizagem decorrente de deficiência mental e outros; f) na descoberta e exploração do
potencial cognitivo; e g) na ampliação do universo lúdico e criativo, redescobrindo assim o prazer
de aprender; h) na orientação dos alunos, a fim de facilitar a aprendizagem e o desenvolvimento
da personalidade; i) na identificação dos problemas educacionais;
j) na realização de trabalhos de orientação dos professores quanto a abordagem dos conteúdos;
k) na identificação de casos de desajustes sociais e procurar encaminhamento dos mesmos; l)
participar de reuniões juntamente com a equipe escolar; m) na elaboração de projetos de
participação das famílias na vida escolar; n) na execução de outras atribuições afins. Ser ponte
para o conhecimento; Observar as interações que são produzidas entre aluno, pais, educadores,
ainda, entre os outros agentes educativos e seus respectivos papéis; Se tornar objeto de
intervenção onde o aluno desenvolve suas atividades e onde estabelece distintas relações sócioculturais; Compreender os fatores psicológicos que interferem no ato de aprender.
Executar tarefas de programação, assistência técnica e controle dos trabalhos agropecuários no
âmbito municipal.
Acolhida, oferta de informações e realização de encaminhamentos às famílias usuárias do
CRAS; Planejamento e implementação do PAIF, de acordo com as características do território
de abrangência do CRAS; Mediação de grupos de famílias dos PAIF; Realização de
atendimento particularizados e visitas domiciliares às famílias referenciadas ao CRAS;
Desenvolvimento de atividades coletivas e comunitárias no território; Apoio técnico continuado
aos profissionais responsáveis pelo(s) serviço(s) de convivência e fortalecimento de vínculos
desenvolvidos no território ou no CRAS; Acompanhamento de famílias encaminhadas pelos
serviços de convivência e fortalecimento de vínculos ofertados no território ou no CRAS;
Realização da busca ativa no território de abrangência do CRAS e desenvolvimento de
projetos que visam prevenir aumento de incidência de situações de risco; Acompanhamento
das famílias em descumprimento de condicionalidades; Alimentação de sistema de
informação, registro das ações desenvolvidas e planejamento do trabalho de forma coletiva.
· Articulação de ações que potencializem as boas experiências no território de abrangência;
Realização de encaminhamento, com acompanhamento, para a rede socioassistencial;
Realização de encaminhamentos para serviços setoriais; Participação das reuniões
preparatórias ao planejamento municipal ou do DF; Participação de reuniões sistemáticas no
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CRAS, para planejamento das ações semanais a serem desenvolvidas, definição de fluxos,
instituição de rotina de atendimento e acolhimento dos usuários; organização dos
encaminhamentos, definição de fluxos de informações com outros setores, procedimentos,
estratégias de resposta às demandas e de fortalecimento das potencialidades do território.
Calcular, orçar, dirigir e fiscalizar a construção, reformas e ampliações de edifícios públicos,
estradas vicinais, praças de esportes e as obras complementares respectivas; executar projetos
urbanísticos, elaborar orçamentos para construção de prédios públicos e praças de esportes,
cálculos de estruturas de concreto armado e metálicas em edifícios públicos; realizar em
laboratórios especializados estudos, ensaios e pesquisas relacionadas com o aproveitamento de
matérias primas, processos de industrialização ou de aplicação de produtos variados; fazer
cálculos específicos para a confecção de mapas e registros cartográficos; elaborar laudo de
avaliação para fins administrativos, fiscais ou judiciais, mediante vistoria dos imóveis; examinar
processos e emitir pareceres de caráter técnico; prestar informações a interessados;
acompanhar execução do plano diretor; inspecionar estabelecimentos industriais, comerciais,
laboratórios, hospitais, obras e proceder a fiscalização; desempenhar tarefas afins.
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