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EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2012 - ANEXO I 

 
QUADRO DE CARGOS 

 
Cargos, Número de Vagas, Requisitos, Remuneração, Carga Horária Semanal. 

 

CARGO 
NÚMERO DE 

VAGAS 
Requisitos Remuneração 

CARGA HORÁRIA 
SEMANAL 

Agente Administrativo 105 Ensino Fundamental Completo R$ 798,27 40 

Agente Cultural 11 Ensino Fundamental Completo R$ 798,27 40 

Agente de Controle de Zoonose 2 
Ensino Médio ou Técnico 

Completo 
R$ 735,43 40 

Agente de Trânsito 10 Ensino Médio Completo R$ 916,18 40 

Arquiteto 2 

Curso superior de Arquitetura, 
com registro no Conselho 
Regional de Engenharia, 

Arquitetura e Agronomia - CREA 

R$ 2.268,08 40 

Assistente Técnico Social 1 

s
Curso Superior nas áreas de 
Assistência Social, Sociologia, 
Pedagogia ou Psicologia. 

R$ 1.211,39 40 

Atendente de Consultório 2 Ensino Médio Completo R$ 755,77 40 

Atendente de Odontologia 12 Ensino Fundamental Completo R$ 755,77 40 

Auxiliar de Cozinha 6 Ensino Fundamental Completo R$ 715,71 40 

Auxiliar de Creche 152 Ensino Fundamental Completo R$ 735,43 40 

Auxiliar de Enfermagem 162 

Ensino Fundamental Completo e 
curso específico de auxiliar de 
enfermagem com registro no 

COREN 

R$ 916,18 40 

Auxiliar de Serviços Gerais 65 Alfabetizado R$ 715,71 40 

Auxiliar de Sala Especial 38 Ensino Fundamental Completo R$ 916,17 40 

Biólogo 1 
Ensino Superior Completo em 
Biologia e registro no órgão 

competente 
R$ 1.395,08 40 

Braçal 103 Alfabetizado R$ 715,71 40 

Cadastrador 4 Ensino Fundamental Completo R$ 798,27 40 

Cirurgião Dentista 1 
Ensino Superior Completo em 

Odontologia e registro no órgão 
competente 

R$ 1.608,11 20 

Costureira 1 Ensino Fundamental Completo R$ 755,77 40 

Coveiro 17 Ensino Fundamental Completo R$ 735,43 40 

Cozinheiro - 40H 1 Ensino Fundamental Completo R$ 755,77 40 

Dentista 15 
Ensino Superior Completo em 

Odontologia e registro no órgão 
competente 

R$ 1.608,11 20 

Digitador 1 Ensino Médio Completo R$ 916,18 36 

Eletricista 2 Ensino Fundamental Completo R$ 916,18 40 

Encanador 2 Ensino Fundamental Completo R$ 755,77 40 
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Endodontista – 20H 1 
Ensino Superior Completo em 
Odontologia com registro no 

órgão competente 
R$ 1.608,11 20 

Engenheiro Cartográfico 1 

Curso superior de Engenharia 
Cartográfica ou de Agrimensura, 
com registro no Conselho 
Regional de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia - CREA 

R$ 2.268,08 40 

Engenheiro Civil 2 

Curso superior de Engenharia 
Civil, com registro no Conselho 

Regional de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia - CREA 

R$ 2.268,08 40 

Escriturário de Escola 49 Ensino fundamental completo R$ 755,77 40 

Fisioterapeuta 2 

Curso de nível superior 
completo em Fisioterapia e 

registro no respectivo conselho 
de classe 

R$ 1.395,08 40 

Fonoaudiólogo 7 

Curso de nível superior 
completo em Fonoaudiologia e 
registro no respectivo conselho 

de classe 

R$ 1.395,08 40 

Gari 10 Ensino Fundamental Completo R$ 715,71 40 

Jardineiro 3 Ensino Fundamental Completo R$ 735,42 40 

Médico Cirurgião Geral Plantonista – 
12H 

2 

Ensino Superior completo em 
Medicina – Registro no CRM 
com Residência Médica ou 

Especialização em Cirurgia em 
curso reconhecido pelo MEC ou 
pelas Sociedades médicas ou 

Título de Especialista concedido 
pelo respectivo Conselho de 
Classe ou pela Sociedade da 

Especialidade 

R$ 1.964,37 12 

Médico Clínico Geral 3 
Ensino Superior completo em 
Medicina – Registro no CRM 

R$ 2.776,16 20 

Médico Clínico Geral Plantonista 
12H 

25 
Ensino Superior completo em 
Medicina – Registro no CRM 

R$ 1.964,37 12 

Médico Neurologista – 20H 5 

Ensino Superior completo em 
Medicina – Registro no CRM, 
com Residência Médica ou 

Especialização em Neurologia 
em curso reconhecido pelo MEC 

ou pelas Sociedades médicas 
ou Título de Especialista 

concedido pelo respectivo 
Conselho de Classe ou pela 
Sociedade da Especialidade 

R$ 2.776,16 20 

Médico Pediatra – 20 H 5 

Ensino Superior completo em 
Medicina – Registro no CRM, 
com Residência Médica ou 

Especialização em Pediatria em 
curso reconhecido pelo MEC ou 
pelas Sociedades médicas ou 

Título de Especialista concedido 
pelo respectivo Conselho de 
Classe ou pela Sociedade da 

Especialidade 

R$ 2.776,16 20 

Médico Pediatra Plantonista – 12 H 34 Ensino Superior completo em R$ 1.964,37 12 
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Medicina – Registro no CRM, 
com Residência Médica ou 

Especialização em Pediatria em 
curso reconhecido pelo MEC ou 
pelas Sociedades médicas ou 

Título de Especialista concedido 
pelo respectivo Conselho de 
Classe ou pela Sociedade da 

Especialidade 

Médico Pediatra Neonatologista – 20 
H 

2 

Ensino Superior completo em 
Medicina – Registro no CRM, 
com Residência Médica ou 

Especialização em Pediatria e 
Neonatologia em curso 

reconhecido pelo MEC ou pelas 
Sociedades médicas ou Título 
de Especialista concedido pelo 
respectivo Conselho de Classe 

ou pela Sociedade da 
Especialidade 

R$ 2.776,16 20 

Médico Ortopedista Plantonista 12H 6 

Ensino Superior completo em 
Medicina – Registro no CRM, 
com Residência Médica ou 

Especialização em Ortopedia 
em curso reconhecido pelo MEC 

ou pelas Sociedades médicas 
ou Título de Especialista 

concedido pelo respectivo 
Conselho de Classe ou pela 
Sociedade da Especialidade 

R$ 1.964,37 12 

Médico Radiologista – 20 H 2 

Ensino Superior completo em 
Medicina – Registro no CRM, 
com Residência Médica ou 

Especialização em Radiologia 
em curso reconhecido pelo MEC 

ou pelas Sociedades médicas 
ou Título de Especialista 

concedido pelo respectivo 
Conselho de Classe ou pela 
Sociedade da Especialidade 

R$ 2.776,16 20 

Médico do Trabalho – 20 H 2 

Ensino Superior completo em 
Medicina – Registro no CRM, 
com Residência Médica ou 

Especialização em Medicina e 
Segurança do Trabalho em 

curso reconhecido pelo MEC ou 
pelas Sociedades médicas ou 

Título de Especialista concedido 
pelo respectivo Conselho de 
Classe ou pela Sociedade da 

Especialidade 

R$ 2.776,16 20 

Motorista 26 

Ensino Fundamental Completo e 
CNH Categoria “D” com 

especificação para direção 
remunerada 

R$ 891,19 40 

Motorista de Ambulância 3 

Ensino Fundamental Completo e 
CNH Categoria “D” com 

especificação para direção 
remunerada 

R$ 891,19 40 
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Motorista de Caminhão 5 

Ensino Fundamental Completo e 
CNH Categoria “D” com 

especificação para direção 
remunerada 

R$ 1.052,90 40 

Musicista 1 
Ensino Fundamental Completo, 

com inscrição na Ordem dos 
Músicos do Brasil 

R$ 1.052,90 40 

Operador de Escavadeira Articulada 3 
Ensino Fundamental Completo e 

CNH exigida para a função 
R$ 1.246,02 40 

Operador de Máquina 27 
Ensino Fundamental Completo e 

CNH exigida para a função 
R$ 1.246,02 40 

Operador de Pá Carregadeira 5 
Ensino Fundamental Completo e 

CNH exigida para a função 
R$ 1.246,02 40 

Operador de Rolo Compressor 4 
Ensino Fundamental Completo e 

CNH exigida para a função 
R$ 1.246,02 40 

Operador de Guincho 1 
Ensino Fundamental Completo e 

CNH exigida para a função 
R$ 891,19 40 

Orientador de Aluno 10 Ensino Médio Completo R$ 715,71 40 

Pedreiro 2 Ensino Fundamental Completo R$ 755,77 40 

Pintor de Parede 2 Ensino Fundamental Completo R$ 755,77 40 

Procurador 3 
Curso superior de Direito, com 
inscrição na Ordem dos 
Advogados do Brasil - OAB. 

R$ 3.501,29 40 

Professor de Artes 60 

Curso superior ou licenciatura 
plena na especialidade de artes 
plásticas com habilitação para o 

magistério, componentes do 
currículo de 5ª à 8ª série quando 

do efetivo exercício nestas 
séries 

R$ 1.180,45 20 

Professor de Educação Física 55 

Curso superior de Educação 
Física com habilitação pra o 
magistério com registro no 

CREF 

R$ 1.180,45 20 

Professor de Matemática 10 

Licenciatura plena com 
especialização em matemática 
nas disciplinas componentes do 

currículo de 5ª à 8ª série, 
quando do efetivo exercício 

nestas séries 

R$ 1.180,45 20 

Professor de Português 10 

Curso superior ou licenciatura 
plena com especialização em 

Português nas disciplinas 
componentes do currículo de 5ª 

à 8ª série quando do efetivo 
exercício nestas séries. 

R$ 1.180,45 20 

Professor Titular de Ensino 
Fundamental 

207 

Licenciatura plena em 
pedagogia com habilitação para 
o magistério nas classes de 1a 
4ª série ou licenciatura plena 

nas disciplinas componentes do 
currículo de 5ª à 8ª série, 

quando do efetivo exercício 
nestas séries 

R$ 1.052,92 20 

Professor Titular de Educação 
Especial 

41 

Licenciatura plena em 
pedagogia  (ou no mínimo 

magistério 2º grau) e habilitação 
adequada à educação especial 

R$ 1.147,19 20 
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(deficientes mentais), nos 
termos do estatuto do magistério 

municipal 

Professor Titular de Educação 
Infantil 

52 

Ensino médio completo e 
habilitação para o magistério, 

nos termos do estatuto do 
magistério municipal 

R$ 1.052,92 20 

Psicopedagogo 5 

Curso superior de Psicologia, ou 
Pedagogia com especialização 

em Psicopedagogia, com 
inscrição no respectivo órgão de 

classe 

R$ 1.395,08 40 

Servente 10 Alfabetizado R$ 755,77 40 

Servente de Escola 48 Alfabetizado R$ 735,43 40 

Sonoplasta e Iluminador 2 
Ensino Fundamental Completo 

com prática na função 
R$ 755,77 40 

Técnico Agrimensor 2 

Curso Técnico de Agrimensura, 
com registro no Conselho 
Regional de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia - CREA 

R$ 1.113,48 40 

Técnico de Artes Cênicas 1 Ensino Médio Completo R$ 798,27 40 

Técnico de Laboratório 3 
Ensino Médio Completo e 

registro no órgão competente 
R$ 916,17 40 

Técnico em Enfermagem 10 
Curso Superior Completo em 

Enfermagem e registro no 
COREN 

R$ 1.052,90 40 

Técnico em Enfermagem Sala de 
Gesso 

1 
Curso Superior Completo em 

Enfermagem e registro no 
COREN 

R$ 1.052,90 40 

Técnico em Radiologia Médica 2 
Ensino Médio Completo e 

registro no órgão competente 
R$ 916,17 24 

Telefonista 3 Ensino Fundamental Completo R$ 755,77 36 

Terapeuta Ocupacional 4 

Curso de nível superior 
completo em Terapia 

Ocupacional e registro no 
respectivo conselho de classe 

R$ 1.395,08 36 

Topógrafo 1 

Curso superior de Agronomia, 
com registro profissional no 
Conselho de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia - 

CREA. 

R$ 1.654,56 40 

Vigia 59 Alfabetizado R$ 735,43 40 

 
OBS: Os valores mínimos da remuneração acima sofrerão acréscimo de 50% (cinquenta 
por cento) quando na contratação o candidato aprovado seja portador de diploma de nível 
superior, mesmo para os cargos onde o requisito básico é ensino superior conforme Lei 
Complementar nº 64/2002.  
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EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº. 01/2012 - ANEXO II 
 

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 
 

Agente Administrativo 
Descrição Sumária 

 Executa serviços gerais de escritório, tais como datilografia, digitação de textos e 
planilhas de natureza média, para atender rotinas preestabelecidas nas unidades. 

Descrição Detalhada 

 Examina toda correspondência recebida, analisando e coletando dados referentes às 
informações solicitadas, para elaborar respostas e posterior encaminhamento. 

 Redige, datilografa ou digita atos administrativos rotineiros da unidade, como ofícios, 
memorandos, circulares e outros, utilizando impressos padronizados ou não, para dar 
cumprimento à rotina administrativa. 

 Atende ao expediente normal da unidade, efetuando abertura, recebimento, 
encaminhamento, registro, distribuição de processos, correspondência interna e externa, 
visando atender às solicitações. 

 Organiza e mantém atualizado o arquivo, classificando os documentos por ordem 
cronológica e/ou alfabética, para manter um controle sistemático dos mesmos. 

 Examina a exatidão de documento, conferindo, efetuando registros, observando prazos, 
datas, posições financeiras e outros lançamentos, para a elaboração de relatórios para 
informar a posição financeira da organização. 

 Elabora estatísticas e cálculos para levantar dados necessários à elaboração do 
orçamento anual, computando gastos com pessoal, material de consumo e permanente, 
equipamentos e instalações, efetuando levantamentos, compilando dados em tabelas ou 
mapas demonstrativos, possibilitando fornecer a posição financeira, contábil e outros. 

 Presta atendimento ao público, fornecendo informações gerais atinentes à sua unidade, 
visando esclarecer as solicitações dos mesmos. 

 Controla a agenda dos secretários, diretores, chefes e assessores, estipulando ou 
informando horários para compromissos, reuniões e outros. 

 Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
Agente Cultural 
Descrição Sumária 

 Organiza e promove as atividades educativas em estabelecimentos de educação, 
levando as crianças e alunos a exprimirem-se através de atividades recreativas e 
culturais, visando seu desenvolvimento educacional e social. 

Descrição Detalhada 

 Planeja e executa trabalhos complementares de caráter cívico, cultural e recreativo, 
organizando jogos, entretenimento e demais atividades, visando desenvolver nas 
crianças as capacidades de iniciativa, cooperação, criatividade e relacionamento social. 
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 Elabora boletins de controle e relatórios, apoiando-se na observação do comportamento 
e desempenho de criança e alunos, anotando atividades efetuadas, métodos 
empregados e problemas surgidos, para possibilitar a avaliação do desenvolvimento do 
curso. 

 Desenvolve nas crianças hábitos de limpeza, obediência, tolerância e outros atributos 
morais e sociais, empregando recursos audiovisuais e outros, para contribuir com a sua 
educação. 

 Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
Agente de Controle de Zoonose 
Descrição Sumária 

 Executa trabalhos de fiscalização de doença que incide sobretudo em animais e de 
doença transmissível de outros animais vertebrados ao homem, e vice-versa, sob 
condições naturais. 

Descrição Detalhada 

 Fiscaliza as ocorrências de doenças que incidem sobre os animais em geral. 

 Fiscaliza as ocorrências de doenças transmissíveis de outros animais vertebrados ao 
homem e vice-versa. 

 Fiscaliza os processos e sistemas de controle de doenças em animais. 

 Auxilia no assessoramento do departamento de saúde pública e outras unidades 
sanitárias com relação aos problemas de zoonose. 

 Auxilia e fiscaliza projetos de construção de canis, estabelecimentos veterinários e 
congêneres. 

 Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
Agente de Transito 
Descrição Sumária 

 Executa serviços gerais de orientação, fiscalização e apoio administrativo ao trânsito a 
fim de atender rotinas preestabelecidas para suas unidades. 

Descrição Detalhada 

 Exerce a fiscalização do trânsito municipal, conforme diretrizes fixadas pelo Código 
Nacional de Trânsito e do convênio estabelecido entre as autoridades de trânsito a nível 
municipal, estadual e federal. 

 Participa dos programas de trânsito determinados pela Administração Municipal, bem 
como de orientação, fiscalização e controle de eventos e projetos, conforme 
estabelecido em atos administrativos da chefia de trânsito. 

 Atende ao expediente normal da unidade, efetuando abertura, recebimento, 
encaminhamento, registro, distribuição de processos, correspondência interna e externa, 
visando atender às solicitações de munícipes e autoridades municipais, estaduais e 
federais. 

 Organiza e mantém atualizado o arquivo, classificando os documentos por ordem 
cronológica e/ou alfabética a fim de manter um controle sistemático dos mesmos. 

 Examina a exatidão de documento, conferindo, efetuando registros, observando prazos, 
datas, a fim de aperfeiçoar o sistema de controle de multas e infrações de trânsito. 
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 Elabora estatísticas e cálculos para levantar dados necessários à elaboração de 
levantamentos sobre o trânsito,  conforme determinado pela chefia da unidade. 

 Presta atendimento ao público, externamente e internamente, fornecendo informações 
gerais atinentes à sua unidade, visando esclarecer dúvidas dos contribuintes. 

 Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
Assistente Técnico Social 
Descrição Detalhada 

 assessorar e executar, sob a ótica social, as atividades relacionadas ao 
Departamento de Regularização Fundiária e Urbanística; 

 prestar serviços de âmbito social, individualmente e/ou em grupos, identificando e 
analisando seus problemas e necessidades materiais e sociais, aplicando 
métodos e processos básicos do serviço social relacionadas as atividades do 
Departamento de Regularização Fundiária e Urbanística; 

 programar a ação básica de uma comunidade, parcelamento ou núcleo 
habitacional nos campos social, através da análise dos recursos e das carências 
sócio-econômicas dos indivíduos e da comunidade, de forma a orientá-los a 
promover seu desenvolvimento, bem como a regularização do local. 

 planejar, executar e analisar pesquisas sócio-econômicas, educacionais e outras, 
utilizando técnicas específicas para identificar necessidades e subsidiar o 
Departamento de Regularização Fundiária e Urbanística; 

 acompanhar os estudos de projetos contratados pela a Secretaria Municipal de 
Planejamento e pelo Departamento de Regularização Fundiária e Urbanística; 

 outras atribuições compatíveis com a natureza de suas funções a serem 
estabelecidas a critério da Secretaria Municipal de Planejamento e pelo 
Departamento de Regularização Fundiária e Urbanística. 

 
Arquiteto 
Descrição Sumária 

 Executa tarefas destinadas à supervisão, ao planejamento urbano, à coordenação, aos 
estudos, à elaboração e à execução de projetos referentes à construção, fiscalização de 
obras do município, a peritagens e a arbitramentos.  

Descrição Detalhada 

 Elabora, executa e dirige projetos arquitetônicos, viários, de edifícios, interiores, 
monumentos e outras obras, estudando características e preparando programas e 
métodos de trabalho, para permitir a sua construção, montagem e manutenção. 

 Planeja as plantas e especificações do projeto, aplicando princípios arquitetônicos, 
funcionais e estéticos, para integrá-los dentro do espaço físico. 

 Presta assistência técnica às obras em construção, mantendo contato com empreiteiros, 
fornecedores e projetistas, para assegurar a coordenação de todos os aspectos do 
projeto e a observância às normas e especificações contratuais. 

 Efetua vistorias, perícias, avaliação de imóveis, arbitramento, para emitir laudos e 
pareceres técnicos. 



 

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA 

 

 

Página 33 de 111 

 

 Prepara as previsões detalhadas das necessidades da construção, determinando e 
calculando materiais, mão-de-obra e respectivos custos, tempo de duração e outros 
elementos, para estabelecer recursos necessários à realização dos projetos. 

 Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
Atendente de Consultório 
Descrição Sumária 

 Recepciona as pessoas em consultório e auxilia o médico e/ou dentista, acompanhando 
suas atividades. 

Descrição Detalhada 

 Recepciona as pessoas em consultório médico e/ou dentário, identificando-as, 
averiguando suas necessidades e o histórico clínico para encaminhá-las ao cirurgião-
dentista. 

 Controla a agenda de consultas, verificando horários disponíveis e registrando as 
marcações feitas, para mantê-la organizada. 

 Auxilia o médico e/ou dentista, colocando os instrumentos à sua disposição, para efetuar 
extração, obturação e tratamentos em geral. 

 Procede diariamente à limpeza e à assepsia do campo de atividade médica e/ou 
odontológica, limpando e esterilizando os instrumentos, para assegurar a higiene e a 
assepsia cirúrgica. 

 Convoca, cadastra e acompanha os pacientes até o consultório médico e/ou dentário, 
controlando, através de fichário, os exames e tratamentos. 

 Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
Atendente de Odontologia 
Descrição Sumária 

 Recepciona as pessoas em consultório dentário e auxilia o cirurgião-dentista, 
acompanhando suas atividades. 

Descrição Detalhada 

 Recepciona as pessoas em consultório dentário, identificando-as, averiguando suas 
necessidades e o histórico clínico para encaminhá-las ao cirurgião-dentista. 

 Controla a agenda de consultas, verificando horários disponíveis e registrando as 
marcações feitas, para mantê-la organizada. 

 Auxilia o dentista, colocando os instrumentos à sua disposição, para efetuar extração, 
obturação e tratamentos em geral. 

 Procede diariamente à limpeza e à assepsia do campo de atividade odontológica, 
limpando e esterilizando os instrumentos, para assegurar a higiene e a assepsia 
cirúrgica. 

 Orienta na aplicação de flúor para a prevenção de cárie, bem como demonstra as 
técnicas de escovação para crianças e adultos, colaborando no desenvolvimento de 
programas educativos. 

 Convoca e acompanha os escolares da sala de aula até o consultório dentário, 
controlando, através de fichário, os exames e tratamentos. 

 Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
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Auxiliar de Cozinha 
Descrição Sumária 

 Prepara e serve café, chá, água e outros, entre as repartições da Administração 
Municipal, zelando pela ordem e limpeza da cozinha.  

Descrição Detalhada 

 Auxilia na execução de serviços gerais de cozinha, lavando alimentos, verduras e frutas, 
descascando legumes, cortando carnes, fazendo temperos e outras atividades afins no 
preparo de refeições. 

 Prepara e serve café, chá, sucos, água e lanches rápidos, para atender os funcionários 
e os visitantes da prefeitura. 

 Providencia a lavagem e guarda dos utensílios, para assegurar sua posterior utilização. 

 Efetua a limpeza e higienização da cozinha, lavando pisos, peças, azulejos e outros, 
para manter um bom aspecto de higiene e limpeza. 

 Recebe, armazena e controla estoque dos produtos alimentícios e material de limpeza, 
requisitando a sua reposição sempre que necessário, a fim de atender ao expediente da 
unidade. 

 Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
Auxiliar de Creche 
Descrição Sumária 

 Executa serviços gerais nas salas de alunos da creche, colaborando com aprendizado 
destes. 

Descrição Detalhada 

 Fiscaliza todo o processo diário de limpeza e conservação nas dependências da creche. 

 Auxilia na execução de trabalhos com os alunos da creche. 

 Auxilia os profissionais de ensino a cuidar e auxilia o aluno nas atividades da creche de 
acordo com sua capacidade física e mental. 

 Cuida de um determinado grupo de crianças da creche, conforme designado por 
superior imediato. 

 Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
Auxiliar de Enfermagem 
Descrição Sumária 

 Executa pequenos serviços de enfermagem, sob a supervisão do enfermeiro, auxiliando 
no atendimento aos pacientes. 

Descrição Detalhada 

 Executa serviços gerais de enfermagem como aplicar injeções e vacinas, ministrar 
remédios, registrar temperaturas, medir pressão arterial, fazer curativos e coletar 
material para exame de laboratório. 

 Prepara e esteriliza os instrumentos de trabalho utilizados na enfermaria e nos gabinetes 
médicos, acondicionando-os em lugar adequado, para assegurar sua utilização. 

 Prepara os pacientes para consultas e exames, acomodando-os adequadamente, para 
facilitar sua realização. 
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 Orienta o paciente sobre a medicação e seqüência do tratamento prescrito, instruindo 
sobre o uso de medicamentos e material adequado ao tipo de tratamento, para reduzir a 
incidência de acidentes. 

 Efetua a coleta de material para exames de laboratório e a instrumentação em 
intervenções cirúrgicas, atuando sob a supervisão do enfermeiro ou médico, para 
facilitar o desenvolvimento das tarefas de cada membro da equipe. 

 Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
Auxiliar de Sala Especial 
Descrição Sumária 

 Executa serviços gerais nas salas de alunos especiais, colaborando com aprendizado 
destes. 

Descrição Detalhada 

 Fiscaliza todo o processo diário de limpeza e conservação nas dependências das salas 
especiais. 

 Auxilia na execução de trabalhos com os alunos de classes especiais. 

 Auxilia os profissionais de ensino a cuidar e auxiliar o aluno de classe especial de 
acordo com sua capacidade física e mental. 

 Cuida de um determinado grupo de crianças, conforme designado por superior imediato. 

 Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
Auxiliar de Serviços Gerais 
Descrição Sumária 

 Executa serviços gerais nas diversas unidades administrativas, tais como limpeza e 
conservação. 

Descrição Detalhada 

 Realiza todo o processo diário de limpeza e conservação nas dependências da 
Prefeitura. 

 Coleta o lixo e acondiciona-o convenientemente para o recolhimento. 

 Limpa vidros, divisórias, móveis, aparelhos de telefone, corredores, escadarias, 
depósitos, etc. 

 Realiza a limpeza da parte externa das edificações. 

 Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
Biólogo 
Descrição Sumária 

 Dedica-se à pesquisa científica básica, aplicada nos vários setores da Biologia ou a elas 
ligadas. 

Descrição Detalhada 

 Formula, elabora estudos, projeta ou realiza pesquisa científica básica e paliçada nos 
vários setores da Biologia ou a ela ligados, bem como nos que se relacionem à 
preservação, saneamento e melhoramento do meio ambiente, executando atividades 
resultantes desses trabalhos. 
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 Orienta, dirige, assessora, presta consultoria à Prefeitura, fundações, sociedades e 
associações de classe, entidades autárquicas do poder público, desde que esteja 
relacionado ao âmbito de sua especialidade. 

 Realiza perícias, emite e assina laudos técnicos e pareceres sobre assuntos que 
envolvem exclusivamente o biólogo. 

 Participa de programas promovidos pela municipalidade envolvendo a sua 
especialidade. 

 Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
Braçal 
Descrição Sumária 

 Executa serviços gerais que necessitam de esforços físicos, tais como carga e descarga, 
pesagem, montagem e desmontagens e outros serviços afins.  

Descrição Detalhada 

 Executa serviços gerais de carga e descarga, bem como auxiliar na movimentação de 
materiais, conforme orientação da chefia do setor. 

 Monta e desmonta equipamentos, móveis e peças de veículos, sob supervisão do Chefe 
do setor. 

 Executa serviços de auxiliar das seguintes funções: pedreiro, pintor, funileiro, eletricista, 
motorista, zelador, armador, calceteiro, borracheiro, e demais funções afins. 

 Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
Cadastrador 
Descrição Sumária 

 Executa tarefa de preenchimento e outras informações necessárias à boa manutenção 
do cadastro imobiliário e mobiliário do município. 

Descrição Detalhada 

 Mantém atualizados os dados cadastrais dos contribuintes, prestadores de serviços, 
empresas e instituições bancárias e oficias do Município. 

 Executa normas de preenchimento de formulários a fim de preservar os dados, endereço 
e telefone para contato. 

 Confere, nas ocasiões propícias, se os dados de seu cadastro permanecem válidos ou 
se houve alguma modificação. 

 Elabora estatísticas sobre os dados coletados a fim de orientar a ação da Administração 
Pública. 

 Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
Cirurgião Dentista 
Descrição Sumária 

 Diagnostica e trata afecções da boca, dentes e região maxilofacial, utilizando processos 
clínicos ou cirúrgicos, para promover e recuperar a saúde bucal.  

Descrição Detalhada 

 Examina os dentes e a cavidade bucal, utilizando aparelhos por via direta, para verificar 
a presença de cáries e outras afecções. 
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 Identifica as afecções quanto à extensão e profundidade, valendo-se de instrumentos 
especiais, exames radiológicos e/ou laboratoriais, para estabelecer o plano de 
tratamento. 

 Executa serviços de extrações, utilizando boticões, alavancas e outros instrumentos, 
para prevenir infecções mais graves. 

 Restaura as cáries dentárias, empregando instrumentos, aparelhos e substâncias 
especiais para evitar o agravamento do processo e estabelecer a forma e função do 
dente. 

 Faz limpeza profilática dos dentes e gengivas, extraindo tártaro, para eliminar a 
instalação de focos e infecção. 

 Executa serviços inerentes ao tratamento de afecções da boca, usando procedimentos 
clínicos, cirúrgicos e protéticos, para promover a conservação de dentes e gengivas. 

 Verifica os dados de cada paciente, registrando os serviços a executar e os já 
executados, utilizando fichas apropriadas, para acompanhar a evolução do tratamento. 

 Orienta a comunidade quanto à prevenção das doenças da boca e seus cuidados, 
coordenando a Campanha de Prevenção da Saúde Bucal, para promover e orientar o 
atendimento a população em geral. 

 Zela pelos instrumentos utilizados no consultório, limpando-os e esterilizando-os, para 
assegurar sua higiene e utilização. 

 Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
Costureira 
Descrição Sumária 

 Executa tarefas de costuras, a mão ou a máquina, de peças de vestuário, recortando, 
alinhavando, caseando, pregando botões, etc., utilizando materiais e instrumentos 
apropriados. 

Descrição Detalhada 

 Confecciona roupas em geral e acessórios. 

 Realiza bordado em uniforme e/ou vestuário ou peças de cama e mesa em geral. 

 Efetua reparos em roupas em geral. 

 Confecciona roupas de cama e mesa. 

 Elabora cronograma de trabalho. 

 Efetua o controle de estoque e armazenando o material utilizado na confecção das 
peças costuradas. 

 Solicita material de costura necessário às suas tarefas. 

 Solicita a manutenção dos equipamentos utilizados no serviço. 

 Mantém registro atualizado das peças costuradas ou reformadas. 

 Providencia a lavagem e guarda das peças costuradas. 

 Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
Coveiro 
Descrição Sumária 

 Realiza inumações e exumações de cadáveres; zela pela limpeza do cemitério. 
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Descrição Detalhada 

 Prepara a sepultura, escavando a terra e escorando as paredes da abertura ou retirando 
a lápide e limpando o interior das covas ou túmulos já existentes, para permitir o 
sepultamento. 

 Coloca o caixão na sepultura, manipulando as cordas de sustentação, para facilitar seu 
posicionamento na mesma. 

 Efetua o fechamento da sepultura, recobrindo-a com terra e calou fixando uma laje, para 
assegurar a inviolabilidade do túmulo. 

 Executa tarefa de capinação, varrição, remoção de lixo, limpeza e desinfecção do 
velório, colaborando para a manutenção da ordem e limpeza do cemitério. 

 Zela pelo uso adequado e conservação dos materiais e ferramentas de trabalho, 
limpando-os e guardando-os em lugar apropriado, para mantê-los em condições de uso. 

 Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
Cozinheiro 40H 
Descrição Sumária 

 Executa tarefas correspondentes ao preparo e à distribuição de refeições, selecionando 
os ingredientes necessários para atender aos cardápios estabelecidos.  

Descrição Detalhada 

 Seleciona os ingredientes necessários ao preparo das refeições, observando o cardápio, 
quantidade estabelecida e qualidade dos gêneros alimentícios, temperando e cozendo 
os alimentos, para obter o sabor adequado a cada prato. 

 Distribui as refeições preparadas, colocando-as em recipientes apropriados, a fim de 
servir os comensais. 

 Controla o estoque dos gêneros alimentícios necessários ao preparo das refeições, 
recebendo-os e armazenando-os em lugar apropriado, para assegurar as condições 
necessárias ao preparo de refeições sadias. 

 Mantém registro atualizado das refeições servidas, dentro do período de tempo definido. 

 Providencia a lavagem e guarda dos utensílios, para assegurar sua posterior utilização. 

 Providencia a limpeza da cozinha, lavando, enxugando, encerando móveis, 
equipamentos, pisos e azulejos para manter a higiene do ambiente de trabalho. 

 Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
Dentista 
Descrição Sumária 

 Diagnostica e trata afecções da boca, dentes e região maxilofacial, utilizando processos 
clínicos ou cirúrgicos, para promover e recuperar a saúde bucal.  

Descrição Detalhada 

 Examina os dentes e a cavidade bucal, utilizando aparelhos por via direta, para verificar 
a presença de cáries e outras afecções. 

 Identifica as afecções quanto à extensão e profundidade, valendo-se de instrumentos 
especiais, exames radiológicos e/ou laboratoriais, para estabelecer o plano de 
tratamento. 
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 Executa serviços de extrações, utilizando boticões, alavancas e outros instrumentos, 
para prevenir infecções mais graves. 

 Restaura as cáries dentárias, empregando instrumentos, aparelhos e substâncias 
especiais para evitar o agravamento do processo e estabelecer a forma e função do 
dente. 

 Faz limpeza profilática dos dentes e gengivas, extraindo tártaro, para eliminar a 
instalação de focos e infecção. 

 Executa serviços inerentes ao tratamento de afecções da boca, usando procedimentos 
clínicos, cirúrgicos e protéticos, para promover a conservação de dentes e gengivas. 

 Verifica os dados de cada paciente, registrando os serviços a executar e os já 
executados, utilizando fichas apropriadas, para acompanhar a evolução do tratamento. 

 Orienta a comunidade quanto à prevenção das doenças da boca e seus cuidados, 
coordenando a Campanha de Prevenção da Saúde Bucal, para promover e orientar o 
atendimento a população em geral. 

 Zela pelos instrumentos utilizados no consultório, limpando-os e esterilizando-os, para 
assegurar sua higiene e utilização. 

 Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
Digitador 
Descrição Sumária 

 Opera terminal de dados, máquinas digitadoras ou outros similares, digitando 
informações contidas em documentos específicos, de acordo com os procedimentos 
solicitados por programas de computador para entradas de dados.  

Descrição Detalhada 

 Recebe e confere original de textos para digita-los, em forma de lauda, em 
equipamentos de microinformática, utilizando-se de processadores de texto. 

 Efetua correções e emendas em textos já digitados. 

 Efetua o Back-up diário e final dos trabalhos executados. 

 Converte arquivos recebidos em disquetes para linguagem utilizada pelos equipamentos 
da Prefeitura. 

 Manuseia os equipamentos, seguindo as normas de operação, mantendo o ambiente de 
trabalho limpo e organizado. 

 Cuida da rotina de limpeza do arquivo, otimizando a utilização dos discos rígidos, 
removíveis ópticos ou magnéticos, mantendo-o sempre o mais descarregado possível. 

 Datilografa ou digita cartas, memorandos, relatórios e demais correspondências da 
unidade, atendendo às exigências de padrões estéticos, baseando-se nas minutas 
fornecidas para atender às rotinas administrativas. 

 Organiza e mantém atualizado o arquivo de documentos da unidade, classificando-os 
por assunto, em ordem alfabética, visando à agilização de informações. 

 Efetua cálculos utilizando fórmulas e envolvendo dados comparativos: cálculos de áreas, 
metragens de muros e passeios, cálculos de juros de mora, correção monetária e outros. 

 Redige memorandos, circulares, relatórios, ofícios simples, observando os padrões 
estabelecidos para assegurar o funcionamento do sistema de comunicação 
administrativa. 
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 Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
Eletricista 
Descrição Sumária 

 Instala e faz a manutenção das redes de distribuição de energia e equipamentos 
elétricos em geral, guiando-se por esquemas e outras especificações, utilizando 
ferramentas e aparelhos de medição, para assegurar o bom funcionamento do sistema 
elétrico.  

Descrição Detalhada 

 Executa trabalhos rotineiros de eletricista, colocando e fixando os quadros de 
distribuição, caixa de fusíveis ou disjuntores, utilizando ferramentas manuais, comuns e 
específicas, para estruturar a parte geral da instalação elétrica. 

 Efetua a ligação de fios à fonte fornecedora de energia, utilizando alicates, chaves, 
conectores e materiais isolantes, testando posteriormente a ligação, para completar o 
serviço de instalação. 

 Promove a instalação, reparo ou substituição de tomadas, fios, lâmpadas, painéis, 
interruptores, disjuntores, alarmes, campainhas, chuveiros, torneiras elétricas, utilizando 
chaves, alicates e outras ferramentas, para atender às necessidades de consumo de 
energia. 

 Realiza a manutenção e instalação de ornamentos de ruas, festas, desfiles e outras 
solenidades programadas pela organização, montando as luminárias e aparelhos de 
som, para obter os efeitos desejados. 

 Executa a manutenção preventiva e corretiva de máquinas e equipamentos elétricos, 
reparando peças e partes danificadas, para assegurar o seu perfeito funcionamento. 

 Supervisiona as tarefas executadas por seus auxiliares, acompanhando as etapas de 
instalação, manutenção e reparação elétrica, para assegurar a observância das 
especificações de qualidade e segurança. 

 Promove a instalação, reparo e substituição de tomadas, fios, lâmpadas, painéis e 
interruptores, utilizando chaves, alicates e outras ferramentas, para atender às 
necessidades de consumo de energia elétrica. 

 Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
Encanador 
Descrição Sumária 

 Executa serviços de manutenção de equipamentos hidráulicos.  
Descrição Detalhada 

 Executa a manutenção dos encanamentos hidráulicos, recuperando ou substituindo 
canos, registros, válvulas, etc., visando possibilitar a condução de água, gás e outros 
fluídos. 

 Testa canalizações e instalações. 

 Recupera e substitui canos, registros e válvulas, hidrômetros, etc. 

 Executa a limpeza de filtros diversos; 

 Executa serviços de implantação de rede hidráulica em prédios em geral. 

 Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
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Endodontista 20H 
Descrição Sumária 

 Trata das causas, diagnóstico, terapêutica e profilaxia das lesões de polpa dentária e de 
raiz dentária, bem como de tecido periapical.   

Descrição Detalhada 

 Examina os dentes e a cavidade bucal, utilizando aparelhos por via direta, para verificar 
a presença de lesões de polpa dentária e de raiz dentária, bem como do tecido 
periapical. 

 Identifica as afecções quanto à extensão e profundidade, valendo-se de instrumentos 
especiais, exames radiológicos e/ou laboratoriais, para estabelecer o plano de 
tratamento. 

 Restaura a polpa e a raíz dentárias, empregando instrumentos, aparelhos e substâncias 
especiais para evitar o agravamento do processo e estabelecer a forma e função do 
dente. 

 Executa serviços inerentes ao tratamento de lesões de polpa dentária e de raiz dentária, 
bem como de tecido periapical, usando procedimentos clínicos, cirúrgicos e protéticos, a 
fim de promover a conservação de dentes e gengivas. 

 Verifica os dados de cada paciente, registrando os serviços a executar e os já 
executados, utilizando fichas apropriadas, para acompanhar a evolução do tratamento. 

 Zela pelos instrumentos utilizados no consultório, limpando-os e esterilizando-os, para 
assegurar sua higiene e utilização. 

 Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
Engenheiro Cartográfico 
Descrição Sumária 

 Compreende os cargos que se destinam a planejar, avaliar e elaborar levantamentos 
topográficos, geodésicos e aerofotogramétricos, elaboração e estudo de cartas geográficas e 
desenvolver atividades de colaboração com o monitoramento, fiscalização e licenciamento 
urbano e ambiental, bem com coordenar e fiscalizar sua execução. 

Descrição Detalhada 

 avaliar e periciar propriedades para fins de penhora, hipoteca e solução de litígios que 
envolvam demarcação territorial, bem como litígios possessórios e petitórios; 

 realizar cadastro técnico levantando dados em cidades para fins de cobrança de tributos.  

 fazer o levantamento planialtimétrico e cadastral para a elaboração de projetos de obras 
de porte, como viadutos, pontes e estradas e obras da construção civil; 

 estudo do meio ambiente mensurando território e recursos naturais, em ambiente 
terrestre ou aquático; 

 realizar georreferenciamento, mapear características de grandes áreas, interpretando 
imagens de satélites e fotos aéreas; 

 levantamento aerofotogramétrico fazendo o reconhecimento topográfico e geográfico de 
uma área por meio de análises de fotografias aéreas; 
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 levantamento topográfico e geodésico fornecendo apoio de campo para levantamentos 
aerofotogramétricos e projetos de engenharia, fazendo observações para determinar a 
posição dos pontos de interesse; 

 determinar as coordenadas de acidentes geográficos que serão usadas em planos 
diretores urbanos ou para a localização e a identificação de locais ou objetos, por 
intermédio de posicionamento global por satélite (GPS); 

 realizar representação cartográfica, com elaboração de cartas e mapas nas áreas 
terrestre; 

 montar bancos de dados sobre áreas urbanas e rurais, processando e selecionando 
informações coletadas - Sistema de informações geográficas (SIG); 

 supervisionar, coordenar e orientar levantamentos topográficos cadastrais no município; 

 elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, 
observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento ou 
aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; 

 dar assistência técnica, assessoria e consultoria em atividades dentro de sua área de 
atuação; 

 dirigir obra ou serviço técnico dentro de sua área de atuação; 

 executar vistoria, perícia, avaliação, arbitramento, laudo e parecer técnico dentro de sua 
área de atuação; 

 participar das atividades administrativas, de controle de apoio, referentes à sua área de 
atuação; 

 outras atribuições compatíveis com a natureza de suas funções a serem estabelecidas a 
critério da Secretaria Municipal de Planejamento. 

 
Engenheiro Civil 
Descrição Sumária 

 Elabora, executa e dirige projetos de engenharia civil, estudando características e 
preparando planos, métodos de trabalho e demais dados requeridos, para possibilitar e 
orientar a construção, a manutenção e o reparo das obras e assegurar os padrões 
técnicos.  

Descrição Detalhada 

 Elabora projeto de construção, preparando plantas e especificações da obra, indicando 
tipos e qualidades de materiais, equipamentos e mão-de-obra necessários e efetuando 
um cálculo aproximado dos custos, para submeter à apreciação. 

 Supervisiona e fiscaliza obras, serviços de terraplanagem, projetos de locação, projetos 
de obras viárias, observando o cumprimento das especificações técnicas exigidas, para 
assegurar os padrões de qualidade e segurança. 

 Procede a uma avaliação geral das condições requeridas para a obra, estudando o 
projeto e examinando as características do terreno disponível, para determinar o local 
mais apropriado para a construção. 

 Calcula os esforços e deformações previstas na obra projetada ou que afetem a mesma, 
consultando tabelas e efetuando comparações, para apurar a natureza e especificação 
dos materiais que devem ser utilizados na construção. 
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 Elabora relatórios, registrando os trabalhos executados, as vistorias realizadas e as 
alterações ocorridas em relação aos projetos aprovados. 

 Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
Escriturário de Escola 
Descrição Sumária 

 Executa serviços gerais de escritório das diversas unidades administrativas, como a 
classificação de documentos e correspondências, transcrição de dados, lançamentos, 
prestação de informações, arquivo, datilografia em geral e atendimento ao público.  

Descrição Detalhada 

 Datilografa ou digita cartas, memorandos, relatórios e demais correspondências da 
unidade, atendendo às exigências de padrões estéticos, baseando-se nas minutas 
fornecidas para atender às rotinas administrativas. 

 Recepciona pessoas que procuram a unidade, inteirando-se dos assuntos a serem 
tratados, objetivando prestar-lhes as informações desejadas. 

 Organiza e mantém atualizado o arquivo de documentos da unidade, classificando-os 
por assunto, em ordem alfabética, visando à agilização de informações. 

 Efetua controles relativamente complexos, envolvendo interpretação e comparação de 
dois ou mais dados, conferência de cálculos de licitações, controle de férias, contábil 
e/ou outros tipos similares de controle, para cumprimento das necessidades 
administrativas. 

 Efetua cálculos utilizando fórmulas e envolvendo dados comparativos: cálculos de áreas, 
metragens de muros e passeios, cálculos de juros de mora, correção monetária e outros. 

 Atende e efetua ligações telefônicas, anotando ou enviando recados e dados de rotina 
ou prestando informações relativas aos serviços executados. 

 Recebe e transmite fax. 

 Controla o recebimento e expedição de correspondência, registrando-a em livro próprio, 
com a finalidade de encaminhá-la ou despachá-la para as pessoas interessadas. 

 Redige memorandos, circulares, relatórios, ofícios simples, observando os padrões 
estabelecidos para assegurar o funcionamento do sistema de comunicação 
administrativa. 

 Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
Fisioterapeuta 
Descrição Sumária 

 Trata meningites, encefalites, doenças reumáticas, paralisias, seqüelas de acidentes 
vascular-cerebrais e outros, empregando ginástica corretiva, cinesioterapia, eletroterapia 
e demais técnicas especiais de reeducação muscular, para obter o máximo de 
recuperação funcional dos órgãos e tecidos afetados.  

Descrição Detalhada 

 Avalia e reavalia o estado de saúde de doentes e acidentados, realizando testes 
musculares, funcionais, de amplitude articular, de verificação de cinética e 
movimentação, de pesquisa de reflexos, provas de esforço, de sobrecarga e de 
atividades, para identificar o nível de capacidade funcional dos órgãos afetados. 
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 Planeja e executa tratamentos de afecções reumáticas, osteoartroses, seqüelas de 
acidentes vascular-cerebrais, poliomielite, meningite, encefalite, de traumatismos 
raquimedulares, de paralisias cerebrais, motoras, neurógenas e de nervos periféricos, 
miopatias e outros, utilizando-se de meios físicos especiais como cinesioterapia e 
hidroterapia, para reduzir ao mínimo as conseqüências dessas doenças. 

 Atende amputados, preparando o coto e fazendo treinamento com prótese, para 
possibilitar sua movimentação ativa e independente. 

 Ensina exercícios corretivos de coluna, defeitos dos pés, afecções dos aparelhos 
respiratório e cardiovascular, orientando e treinando o paciente em exercícios ginásticos 
especiais, para promover correções de desvios de postura e estimular a expansão 
respiratória e a circulação sangüínea. 

 Faz relaxamento, exercícios e jogos com pacientes portadores de problemas psíquicos, 
treinando-os de forma sistemática, para promover a descarga ou liberação da 
agressividade e estimular a sociabilidade. 

 Supervisiona e avalia atividades do pessoal auxiliar de fisioterapia, orientando-os na 
execução de tarefa, para possibilitar a execução correta de exercícios físicos e a 
manipulação de aparelhos mais simples. 

 Assessora autoridades superiores em assuntos de fisioterapia, preparando informes, 
documentos e pareceres, para avaliação da política de saúde. 

 Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
Fonoaudiólogo 
Descrição Sumária 

 Identifica problemas ou deficiências ligadas à comunicação oral, empregando técnicas 
próprias de avaliação e fazendo treinamento fonético, auditivo e de dicção, para 
possibilitar o aperfeiçoamento e/ou a reabilitação da fala. 

Descrição Detalhada 

 Avalia as deficiências do paciente, realizando exames fonéticos, de linguagem, 
audiometria, gravação e outras técnicas próprias, para estabelecer o plano de 
treinamento ou terapêutico. 

 Orienta o paciente com problemas de linguagem e audição, utilizando a logopedia e 
audiologia em sessões terapêuticas, visando sua reabilitação. 

 Orienta a equipe pedagógica, preparando informes e documentos sobre assuntos de 
fonoaudiologia, a fim de possibilitar-lhe subsídios. 

 Controla e testa periodicamente a capacidade auditiva dos servidores, principalmente 
daqueles que trabalham em locais onde há muito ruído. 

 Aplica testes audiométricos para pesquisar problemas auditivos; determina a localização 
de lesão auditiva e suas conseqüências na voz, fala e linguagem do indivíduo. 

 Orienta os professores sobre o comportamento verbal da criança, principalmente com 
relação à voz. 

 Atende e orienta os pais sobre as deficiências e/ou problemas de comunicação 
detectadas nas crianças, emitindo parecer de sua especialidade e estabelecendo 
tratamento adequado, para possibilitar-lhes a reeducação e a reabilitação. 

 Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 



 

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA 

 

 

Página 45 de 111 

 

 
Gari 
Descrição Sumária 

 Efetua a limpeza de ruas, parques, jardins e outros logradouros públicos, varrendo-os e 
coletando os detritos acumulados, para manter os referidos locais em condições de 
higiene e trânsito.  

Descrição Detalhada 

 Efetua a limpeza de áreas verdes, praças, terrenos baldios, ruas e outros logradouros 
públicos, carpindo, lavando, varrendo, transportando entulhos, utilizando enxada, 
diversos tipos de vassouras, ancinho e outros instrumentos, para deixá-los limpos. 

 Reúne ou amontoa a poeira, fragmentos e detritos, empregando ancinho e outros 
instrumentos, para recolhê-los. 

 Recolhe os montes de lixo, despejando-os em latões, cestos e outros depósitos 
apropriados, para facilitar a coleta e transporte. 

 Obedece as escalas de serviços estabelecidas, atendendo às convocações para a 
execução de tarefas compatíveis com a sua habilidade. 

 Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
Jardineiro 
Descrição Sumária 

 Executa serviços de jardinagem e arborização em ruas e logradouros públicos. 
Descrição Detalhada 

 Prepara a terra, arando, adubando, irrigando e efetuando outros tratos necessários, para 
proceder ao plantio de flores, árvores, arbustos e outras plantas ornamentais.  

 Efetua a podagem das plantas e árvores, aparando-as em épocas determinadas, com 
tesouras e instrumentos apropriados para assegurar o desenvolvimento adequado das 
mesmas.  

 Efetua o plantio de sementes e mudas, colocando-as em covas previamente preparadas 
nos canteiros, para obter a germinação e o enraizamento. 

 Efetua a formação de novos jardins e gramados, renovando-lhes as partes danificadas, 
transplantando mudas, erradicando ervas daninhas e procedendo à limpeza dos 
mesmos, para mantê-los em bom estado de conservação. 

 Prepara canteiros, colocando anteparos de madeira e de outros materiais, seguindo os 
contornos estabelecidos, para atender à estética dos locais.  

 Zela pelos equipamentos, ferramentas e outros materiais utilizados, colocando-os em 
local apropriado, para deixá-los em condições de uso.  

 Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
Médico Cirurgião Geral Plantonista – 12H 
Descrição Sumária 

 Profissional do ramo da medicina que, total ou parcialmente, trata doenças ou contribui 
para diagnosticá-las, por meio de operações, recupera ou reabilitar a saúde do paciente 
através de meios cirúrgicos. 
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Descrição Detalhada 

 Avalia as condições físico-funcionais do paciente para estabelecer o programa de 
cirurgia para tratamento de pacientes. 

 Executa cirurgias de reconstituição de parte externa do corpo humano deformada por 
enfermidade, traumatismo, ou anomalia congênita. 

 Realiza cirurgias de sua alçada e com sua equipe médica. 

 Orienta ou executa a colocação de aparelhos de apoio à cirurgia. 

 Realiza cirurgias, empregando técnicas indicadas para cada caso, para corrigir desvios, 
extrair áreas patológicas com vistas ao restabelecimento da continuidade corpórea. 

 Indica ou encaminha pacientes para fisioterapia ou reabilitação, entrevistando-os ou 
orientando-os, para possibilitar sua máxima recuperação. 

 Participa de equipes multiprofissionais, emitindo pareceres em sua especialidade, 
encaminhando ou tratando pacientes, para prevenir deformidades ou seu agravamento. 

 Executa tratamento clínico, prescrevendo medicamentos, fisioterapia e alimentação 
específica, para promover a recuperação do paciente. 

 Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
Médico Clínico Geral – 20H 
Descrição Sumária 

 Faz exames médicos, emite diagnósticos, prescreve medicamentos e outras formas de 
tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos de medicina 
preventiva ou terapêutica, para promover a saúde e o bem-estar do paciente.  

Descrição Detalhada 

 Examina o paciente, palpando ou utilizando instrumentos especiais para determinar o 
diagnóstico ou, sendo necessário, requisitar exames complementares e encaminhá-lo ao 
especialista. 

 Registra a consulta médica, anotando em prontuário próprio a queixa, os exames físico e 
complementar, para efetuar a orientação adequada. 

 Analisa e interpreta resultados de exames de raios-X, bioquímicos, hematológicos e 
outros, comparando-os com padrões normais, para confirmar ou informar o diagnóstico. 

 Prescreve medicamentos, indicando dosagem e respectiva via de administração, assim 
como cuidados a serem observados, para conservar ou restabelecer a saúde do 
paciente. 

 Efetua exames médicos destinados à admissão de candidatos a cargos em ocupações 
definidas, baseando-se nas exigências da capacidade física e mental das mesmas, para 
possibilitar o aproveitamento dos mais aptos. 

 Presta atendimento de urgência em casos de acidentes de trabalho ou alterações 
agudas de saúde, orientando e/ou executando a terapêutica adequada, para prevenir 
conseqüências mais graves ao trabalhador. 

 Emite atestado de saúde, sanidade e aptidão física e mental e de óbito, para atender às 
determinações legais. 

 Participa de programas de saúde pública, acompanhando a implantação e avaliação dos 
resultados, assim como a realização em conjunto com equipe da unidade de saúde, 
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ações educativas de prevenção às doenças infecciosas, visando preservar a saúde no 
município. 

 Participa de reuniões de âmbito local, distrital ou regional, mantendo constantemente 
informações sobre as necessidades na unidade de saúde, para promover a saúde e o 
bem-estar da comunidade. 

 Zela pela conservação de boas condições de trabalho, quanto ao ambiente físico, 
limpeza e arejamento adequados, visando proporcionar aos pacientes um melhor 
atendimento. 

 Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
Médico Clínico Geral Plantonista – 12H 
Descrição Sumária 

 Faz exames médicos, emite diagnósticos, prescreve medicamentos e outras formas de 
tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos de medicina 
preventiva ou terapêutica, para promover a saúde e o bem-estar do paciente.  

Descrição Detalhada 

 Examina o paciente, palpando ou utilizando instrumentos especiais para determinar o 
diagnóstico ou, sendo necessário, requisitar exames complementares e encaminhá-lo ao 
especialista. 

 Registra a consulta médica, anotando em prontuário próprio a queixa, os exames físico e 
complementar, para efetuar a orientação adequada. 

 Analisa e interpreta resultados de exames de raios-X, bioquímicos, hematológicos e 
outros, comparando-os com padrões normais, para confirmar ou informar o diagnóstico. 

 Prescreve medicamentos, indicando dosagem e respectiva via de administração, assim 
como cuidados a serem observados, para conservar ou restabelecer a saúde do 
paciente. 

 Efetua exames médicos destinados à admissão de candidatos a cargos em ocupações 
definidas, baseando-se nas exigências da capacidade física e mental das mesmas, para 
possibilitar o aproveitamento dos mais aptos. 

 Presta atendimento de urgência em casos de acidentes de trabalho ou alterações 
agudas de saúde, orientando e/ou executando a terapêutica adequada, para prevenir 
conseqüências mais graves ao trabalhador. 

 Emite atestado de saúde, sanidade e aptidão física e mental e de óbito, para atender às 
determinações legais. 

 Participa de programas de saúde pública, acompanhando a implantação e avaliação dos 
resultados, assim como a realização em conjunto com equipe da unidade de saúde, 
ações educativas de prevenção às doenças infecciosas, visando preservar a saúde no 
município. 

 Participa de reuniões de âmbito local, distrital ou regional, mantendo constantemente 
informações sobre as necessidades na unidade de saúde, para promover a saúde e o 
bem-estar da comunidade. 

 Zela pela conservação de boas condições de trabalho, quanto ao ambiente físico, 
limpeza e arejamento adequados, visando proporcionar aos pacientes um melhor 
atendimento. 
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 Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
Médico do Trabalho – 20H 
Descrição Sumária 

 Faz exames médicos pré-admissionais e de rotina, emite diagnósticos, prescreve 
medicamentos e outras formas de tratamento para avaliar, prevenir, preservar ou 
recuperar a saúde do servidor, assim como elaborar laudos periciais sobre acidentes do 
trabalho, doenças profissionais e condições de insalubridade, objetivando a garantia dos 
padrões de higiene e segurança do trabalho. 

Descrição Detalhada 

 Examina o servidor, auscultando-o, executando palpações e percutes, por meio de 
estetoscópio e de outros aparelhos específicos, para verificar a presença de anomalias e 
distúrbios, a fim de avaliar-lhe as condições de saúde e estabelecer o diagnóstico. 

 Executa exames periódicos de todos os servidores, ou em especial daqueles expostos a 
maior risco de acidentes de trabalho ou de doenças profissionais, fazendo o exame 
clínico e/ou interpretando os resultados de exames complementares, para controlar as 
condições de saúde dos mesmos e assegurar a continuidade operacional do órgão 
público. 

 Executa exames médicos especiais nos servidores do sexo feminino, menor, idoso ou 
portadores de subnormalidades, fazendo anamnese, exame clínico e/ou interpretando os 
resultados dos exames complementares, para detectar prováveis danos à saúde em 
decorrência do trabalho que executam e instruir a Administração Municipal para a 
readaptação em outra função. 

 Faz tratamento de urgência em casos de acidentes de trabalho ou alterações agudas da 
saúde, orientando e/ou executando a terapêutica adequada, para prevenir 
conseqüências mais graves ao servidor público. 

 Avalia, juntamente com outros profissionais, condições de insegurança, visitando 
periodicamente os locais de trabalho, para sugerir à direção do órgão público medidas 
destinadas a remover ou atenuar os riscos existentes. 

 Participa, juntamente com outros profissionais, da elaboração e execução de programas 
de proteção à saúde dos trabalhadores, analisando em conjunto os riscos, as condições 
de trabalho, os fatores de insalubridade, de fadiga e outros, para obter a redução de 
absenteísmo e a renovação da mão-de-obra. 

 Participa do planejamento e execução dos programas de treinamento das equipes de 
atendimento de emergência, avaliando as necessidades e ministrando aulas, para 
capacitar o pessoal incumbido de prestar primeiros socorros em casos de acidentes 
graves e catástrofes. 

 Participa de inquéritos sanitários, levantamentos de doenças profissionais, lesões 
traumáticas e estudos epidemiológicos, elaborando e/ou preenchendo formulários 
próprios e estudando dados estatísticos, para estabelecer medidas destinadas a reduzir 
a morbidade e a mortalidade decorrente de acidentes de trabalho, doenças profissionais 
e doenças de natureza não-ocupacional. 

 Participa dos programas de vacinação, orientando a seleção das pessoas que 
trabalharão e o tipo de vacina a ser aplicada, para prevenir moléstias transmissíveis. 
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 Participa de estudos das atividades realizadas pela Administração Pública, analisando 
as exigências psicossomáticas de cada atividade, para elaboração das análises 
profissiográficas. 

 Procede aos exames médicos destinados à admissão do candidato habilitado ao serviço 
público municipal, para possibilitar a avaliação para declará-lo apto para o ingresso. 

 Elabora, quando solicitado, laudos periciais sobre acidentes de trabalho, condições de 
insalubridade e penosidade e doenças profissionais, fornecendo subsídios para tomadas 
de decisões em questões específicas relacionadas às normas de segurança, higiene e 
medicina do trabalho. 

 Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
Médico Neurologista – 20H 
Descrição Sumária 

 Faz exames médicos, emite diagnóstico, prescreve medicamentos e outras formas de 
tratamento neurológicos, empregando meios clínicos e cirúrgicos, para promover ou 
recuperar a saúde e o bem-estar dos pacientes.  

Descrição Detalhada 

 Examina o paciente, realizando inspeção, testes específicos e comparando os exames 
neurológicos para estabelecer o diagnóstico e o plano terapêutico. 

 Prescreve e orienta o tratamento clínico, acompanhando a evolução da doença e a 
reação orgânica ao tratamento, para promover a recuperação da saúde do paciente. 

 Encaminha, para atendimento especializado externo os casos que julgar necessário e 
não for possível o atendimento em sua unidade. 

 Mantém entrosamento com as demais áreas de atendimento do Centro de Saúde, 
buscando integração e aprimoramento do serviço. 

 Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
Médico Ortopedista Plantonista – 12H 
Descrição Sumária 

 Faz exames médicos, emite diagnóstico, prescreve medicamentos e outras formas de 
tratamento das afecções agudas, crônicas ou traumatológicas dos ossos e anexos, 
valendo-se de meios clínicos ou cirúrgicos, para promover, recuperar ou reabilitar a 
saúde do paciente. 

Descrição Detalhada 

 Avalia as condições físico-funcionais do paciente, fazendo inspeção, palpação, 
observação da marcha ou capacidade funcional, ou pela análise de radiografias, para 
estabelecer o programa de tratamento. 

 Orienta ou executa a colocação de aparelhos gessados, goteiras ou enfaixamento, 
utilizando ataduras de algodão, gesso e crepe, para promover a imobilização adequada 
dos membros ou regiões do corpo afetado. 

 Orienta ou executa a colocação de trações transesqueléticas ou outras, empregando fios 
metálicos, esparadrapos ou ataduras, para promover a redução óssea ou correção 
osteoarticular. 
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 Realiza cirurgias em ossos e anexos, empregando técnicas indicadas para cada osso, 
para corrigir desvios, extrair áreas patológicas ou destruídas do osso, colocar pinos, 
placas, parafusos, hastes e outros, com vistas ao restabelecimento da continuidade 
óssea. 

 Indica ou encaminha pacientes para fisioterapia ou reabilitação, entrevistando-os ou 
orientando-os, para possibilitar sua máxima recuperação. 

 Participa de equipes multiprofissionais, emitindo pareceres em sua especialidade, 
encaminhando ou tratando pacientes, para prevenir deformidades ou seu agravamento. 

 Executa tratamento clínico, prescrevendo medicamentos, fisioterapia e alimentação 
específica, para promover a recuperação do paciente. 

 Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
 
Médico Pediatra – 20 H 
Descrição Sumária 

 Faz exames médicos, emite diagnóstico, prescreve medicamentos e outras formas de 
tratamento para diversos tipos de enfermidades, prestando assistência médica 
específica às crianças até a adolescência, para avaliar, prevenir preservar ou recuperar 
sua saúde. 

Descrição Detalhada 

 Examina a criança, auscultando-a, executando palpações e percussões, por meio de 
estetoscópio e de outros aparelhos específicos, para verificar a presença de anomalias e 
mal-formações congênitas do recém-nascido, avaliar-lhe as condições de saúde e 
estabelecer o diagnóstico. 

 Avalia o estágio de crescimento e desenvolvimento da criança, comparando-o com os 
padrões normais, para orientar a alimentação, indicar exercícios, vacinação e outros 
cuidados. 

 Estabelece o plano médico-terapêutico-profilático, prescrevendo medicação, tratamento 
e dietas especiais, para solucionar carências alimentares, anorexias, desidratação, 
infecções, parasitoses e prevenir contra tuberculose, tétano, difteria, coqueluche e 
outras doenças. 

 Trata lesões, doenças ou alterações orgânicas infantis, indicando ou realizando 
cirurgias, prescrevendo pré-operatório, para possibilitar a recuperação da saúde. 

 Participa do planejamento, execução e avaliação de planos, programas e projetos de 
Saúde Pública, enfocando os aspectos de sua especialidade, para cooperar na 
promoção, proteção e recuperação da saúde física e mental das crianças. 

 Indica a suplementação alimentar a criança, quando houver justificativa clínica e de 
acordo com a programação. 

 Encaminha para atendimento especializado interno ou externo ao Centro de Saúde, os 
casos que julgar necessário. 

 Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
Médico Pediatra Neonatologista – 20H 
Descrição Sumária 
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 Profissional do ramo da medicina que se ocupa do diagnóstico e tratamento de doenças 
de recém-nascido. 

 Descrição Detalhada 

 Examina o recém nascido, auscultando-a, executando palpações e percussões, por 
meio de estetoscópio e de outros aparelhos específicos, para verificar a presença de 
anomalias e mal-formações congênitas do recém-nascido, avaliar-lhe as condições de 
saúde e estabelecer o diagnóstico. 

 Avalia o estágio de crescimento e desenvolvimento do recém nascido, comparando-o 
com os padrões normais, para orientar a alimentação, indicar exercícios, vacinação e 
outros cuidados. 

 Estabelece o plano médico-terapêutico-profilático, prescrevendo medicação, tratamento 
e dietas especiais, para solucionar carências alimentares, anorexias, desidratação, 
infecções e parasitoses.  

 Participa do planejamento, execução e avaliação de planos, programas e projetos de 
Saúde Pública, enfocando os aspectos de sua especialidade, para cooperar na 
promoção, proteção e recuperação da saúde física e mental das crianças. 

 Indica a suplementação alimentar do recém nascido, quando houver justificativa clínica e 
de acordo com a programação. 

 Encaminha para atendimento especializado interno ou externo ao Centro de Saúde, os 
casos que julgar necessário. 

 Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
Médico Pediatra Plantonista – 12H 
Descrição Sumária 

 Faz exames médicos, emite diagnóstico, prescreve medicamentos e outras formas de 
tratamento para diversos tipos de enfermidades, prestando assistência médica 
específica às crianças até a adolescência, para avaliar, prevenir preservar ou recuperar 
sua saúde. 

Descrição Detalhada 

 Examina a criança, auscultando-a, executando palpações e percussões, por meio de 
estetoscópio e de outros aparelhos específicos, para verificar a presença de anomalias e 
mal-formações congênitas do recém-nascido, avaliar-lhe as condições de saúde e 
estabelecer o diagnóstico. 

 Avalia o estágio de crescimento e desenvolvimento da criança, comparando-o com os 
padrões normais, para orientar a alimentação, indicar exercícios, vacinação e outros 
cuidados. 

 Estabelece o plano médico-terapêutico-profilático, prescrevendo medicação, tratamento 
e dietas especiais, para solucionar carências alimentares, anorexias, desidratação, 
infecções, parasitoses e prevenir contra tuberculose, tétano, difteria, coqueluche e 
outras doenças. 

 Trata lesões, doenças ou alterações orgânicas infantis, indicando ou realizando 
cirurgias, prescrevendo pré-operatório, para possibilitar a recuperação da saúde. 
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 Participa do planejamento, execução e avaliação de planos, programas e projetos de 
Saúde Pública, enfocando os aspectos de sua especialidade, para cooperar na 
promoção, proteção e recuperação da saúde física e mental das crianças. 

 Indica a suplementação alimentar a criança, quando houver justificativa clínica e de 
acordo com a programação. 

 Encaminha para atendimento especializado interno ou externo ao Centro de Saúde, os 
casos que julgar necessário. 

 Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
Médico Radiologista – 20H 
Descrição Sumária 

 Profissional do ramo da medicina que faz uso de energia radiante, com fins diagnósticos 
ou terapêuticos e que promove estudo científico de raios X e dos corpos radioativos para 
fins clínicos e cirúrgicos. 

Descrição Detalhada 

 Executa trabalhos de radiologia para os fins solicitados por outro especialista da área 
médica. 

 Analisa e interpreta resultados de exames de raios-X, comparando-os com padrões 
normais, para confirmar ou informar o diagnóstico. 

 Efetua exames de radiografia destinados à admissão de candidatos a cargos em 
ocupações definidas, baseando-se nas exigências da capacidade física e mental das 
mesmas, para possibilitar o aproveitamento dos mais aptos. 

 Presta atendimento de urgência em casos de acidentes de trabalho ou alterações 
agudas de saúde, orientando e/ou executando a terapêutica adequada, para prevenir 
conseqüências mais graves ao trabalhador. 

 Zela pela conservação de boas condições de trabalho, quanto ao ambiente físico, 
limpeza e arejamento adequados, visando proporcionar aos pacientes um melhor 
atendimento. 

 Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
Motorista 
Descrição Sumária 

 Dirige automóvel, perua e outros veículos leves, transportando passageiros e pequenas 
cargas, segundo itinerários preestabelecidos. 

Descrição Detalhada 

 Cuida para que o veículo esteja em perfeito estado de conservação, limpeza e 
abastecimento. 

 Comunica ocorrência havida no trânsito. 

 Solicita reparos mecânicos, quando necessários. 

 Responde pela conservação do veículo de uso. 

 Locomove funcionários a serviço e transporta pequenas cargas e materiais compatíveis 
com o veículo. 

 Controla o consumo, a quilometragem, a lubrificação e a limpeza do veículo sob sua 
guarda. 
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 Cuida para que seu veículo seja carregado conforme os limites de carga e lotação 
previsto em regulamento e norma de trânsito. 

 Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
Motorista de Ambulância 
Descrição sumária 

 - Executa os serviços de condução (direção) de veículos diversos, especialmente 
ambulâncias, sejam eles veículos leves ou não. Sob orientação, na condução desses 
veículos, percorre itinerários estabelecidos, segundo e seguindo as normas de trânsito, 
transportando passageiros dentro ou fora do Município e do Estado. 

Descrição Detalhada 

 - Atenta para os horários a serem cumpridos e a segurança dos transportados. 

 - Estabelece contato radiofônico (ou telefônico), quando solicitado, com a central de 
comunicação ou responsável e segue suas orientações, sempre respeitando a 
legislação de trânsito. 

 - Elabora relatórios diários sobre as condições e necessidades de manutenção do 
veículo. 

 - Transporta pacientes aos hospitais e às unidades de saúde de dentro ou fora do 
Município ou do Estado. 

 - Auxilia a equipe de atendimento no manejo do paciente, sempre que solicitado. 

 - Tem o dever de conhecer a localização de todos os hospitais, públicos ou não, 
integrados ao sistema de saúde do Município e da região metropolitana de São Paulo. 

 - Tem o dever de possuir noções básicas de mecânica e elétrica de veículos. Cuida para 
que o veículo esteja em perfeito estado de conservação e limpeza. É o responsável pela 
limpeza e higienização do veículo sob sua responsabilidade. Enfim, controla o consumo, 
a quilometragem, a lubrificação e a limpeza do veículo sob sua guarda; cuida para que o 
veículo esteja sempre abastecido. 

 - Comunica ocorrências havidas no trânsito, sendo responsável pelas infrações de 
trânsito que cometer e, da mesma maneira, por prejuízos causados a terceiros. 

 - Solicita reparados mecânicos, quando necessários. 

 - Cuida para que seu veículo seja carregado conforme os limites de carga e lotação 
previsto em regulamento e norma de trânsito. 

 - Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
Motorista de Caminhão 
Descrição Sumária 

 Dirige caminhões de várias tonelagens, segundo itinerários preestabelecidos. 
Descrição Detalhada 

 Cuida para que o veículo esteja em perfeito estado de conservação, limpeza e 
abastecimento. 

 Comunica ocorrências havidas no trânsito. 

 Solicita reparos mecânicos, quando necessários. 

 Responde pela conservação do veículo de uso. 

 Transporta cargas e materiais compatíveis com a especificação técnica do caminhão. 
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 Supervisiona o acondicionamento das cargas, bem como seu descarregamento. 

 Controla o consumo, a quilometragem, a lubrificação e a limpeza do veículo sob sua 
guarda. 

 Cuida para que seu veículo seja carregado conforme os limites de carga previsto em 
regulamento e norma de trânsito. 

 Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
Musicista 
Descrição Sumária 

 Participa de grupos instrumentais, como bandas de música, observando e orientando 
seus componentes na maneira de executar peças ou arranjos musicais, assegurando a 
interpretação da obra musical.  

Descrição Detalhada 

 Exercita as composições musicais a serem interpretadas, estudando o repertório 
escolhido. 

 Participa dos ensaios a fim de obter uma correta execução da peça musical. 

 Participa de concertos de acordo com a programação elaborada pelo regente do grupo 
musical. 

 Executa retretas e concertos públicos, bem como participa de desfiles, de solenidades e 
datas cívicas ou festivas, visando colaborar nas atividades e programas no município. 

 Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
Operador de Escavadeira Articulada 
Descrição Sumária 

 Habilidade para conduzir escavadeira articulada. 
Descrição Detalhada 

 Conhece os procedimentos normais do operador de escavadeira articulada. 

 Sabe utilizar os equipamentos de proteção individual. 

 Possui noções técnicas sobre operação de escavações. 

 Elabora relatórios inerentes ao serviço, tais como: relatório diário, relatório de inspeção 
da máquina, consumo, quilometragem, controle de manutenção, etc. 

 Mantém a máquina de escavadeira articulada em condições de uso, solicitando à 
unidade responsável o conserto e serviços para sua manutenção. 

 Orienta e acompanha a limpeza e lubrificação de peças e equipamentos. 

 Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
Operador de Guincho 
Descrição Sumária 

 Habilidade para conduzir veículo que opera guincho para transporte de veículos leves e 
pesados, bem como de cargas, descargas e empilhamentos de materiais e 
equipamentos da administração. 

Descrição Detalhada 

 Conhece os procedimentos normais do operador de guincho. 

 Sabe utilizar os equipamentos de proteção individual. 
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 Possui noções técnicas sobre operação de guincho, cargas, descargas e 
empilhamentos. 

 Elabora relatórios inerentes ao serviço, tais como: relatório diário, relatório de inspeção 
da máquina, consumo, kilometragem, controle de manutenção, etc. 

 Mantém a máquina operadora de guincho em condições de uso, solicitando à unidade 
responsável o conserto e serviços para sua manutenção. 

 Orienta e acompanha a limpeza e lubrificação de peças e equipamentos. 

 Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
Operador de Máquina 
Descrição Sumária 

 Habilidade para conduzir Máquina. 
Descrição Detalhada 

 Opera máquina para fazer diversos serviços de acordo com sua característica técnica. 

 Sabe utilizar os equipamentos de proteção individual. 

 Possui noções técnicas sobre a operação a ser desenvolvida. 

 Elabora relatórios inerentes ao serviço, tais como: relatório diário, relatório de inspeção 
da máquina, consumo, quilometragem, controle de manutenção, etc. 

 Mantém a máquina em condições de uso, solicitando à unidade responsável o conserto 
e serviços para sua manutenção. 

 Orienta e acompanha a limpeza e lubrificação de peças e equipamentos. 

 Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
Operador de Pá Carregadeira 
Descrição Sumária 

 Habilidade para conduzir Pá Carregadeira. 
Descrição Detalhada 

 Opera máquina de pá carregadeira para fazer o carregamento de caminhões 
basculantes, gôndolas e outros. 

 Conhece os procedimentos normais do operador de pá carregadeira. 

 Sabe utilizar os equipamentos de proteção individual. 

 Possui noções técnicas sobre operação de carregamento e acondicionamento de 
materiais. 

 Elabora relatórios inerentes ao serviço, tais como: relatório diário, relatório de inspeção 
da máquina, consumo, quilometragem, controle de manutenção, etc. 

 Mantém a pá carregadeira em condições de uso, solicitando à unidade responsável o 
conserto e serviços para sua manutenção. 

 Orienta e acompanha a limpeza e lubrificação de peças e equipamentos. 

 Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
Operador de Rolo Compressor 
Descrição Sumária 

 Habilidade para conduzir Rolo Compressor. 
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Descrição Detalhada 

 Opera máquina para fazer diversos serviços de compressão do solo. 

 Sabe utilizar os equipamentos de proteção individual. 

 Possui noções técnicas sobre a operação a ser desenvolvida. 

 Elabora relatórios inerentes ao serviço, tais como: relatório diário, relatório de inspeção 
da máquina, consumo, quilometragem, controle de manutenção, etc. 

 Mantém o rolo compressor em condições de uso, solicitando à unidade responsável o 
conserto e serviços para sua manutenção. 

 Orienta e acompanha a limpeza e lubrificação de peças e equipamentos. 

 Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
Orientador de Aluno 
Descrição Sumária 

 Orienta os alunos nas atividades de ensino em unidades educacionais, planejando, 
orientando, supervisionando e avaliando estas atividades, para assegurar regularidade 
no desenvolvimento do processo educativo. 

Descrição Detalhada 

 Orienta os alunos em estudos e pesquisas relacionados a atividades de ensino, 
utilizando documentação e outras fontes de informações. 

 Orienta o aluno nas questões relativas ao currículo pleno da(s) escola(s). 

 Opina sobre as implicações do processo de coordenação das atividades docentes a fim 
de contribuir para o planejamento eficaz do sistema de ensino. 

 Orienta o aluno nos planos de trabalho e os métodos de ensino aplicados e informando-
o sobre a execução e a seleção dos mesmos, bem como sobre o material didático a 
utilizar, para assegurar a eficiência do processo educativo. 

 Orienta o aluno especificamente quanto às decisões relativas a matrículas e 
transferências, agrupamento de alunos, organização de horários de aula e do calendário 
escola, e acompanha os processos de adaptação de alunos transferidos. 

 Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
Pedreiro 
Descrição Sumária 

 Executa serviços de alvenaria, assentando pisos, azulejos, levantando paredes, 
alicerces, etc. conforme projeto de plantas e especificações, utilizando metro, nível, 
colher e ferramentas do ofício para reparar, construir e reformar prédios e obras afins. 

Descrição Detalhada 

 Executa reformar e construções de parede, muros em alvenaria, pedra, cerâmica etc., 
assim como troca de pisos, azulejos, telhados, calhas, etc. 

 Faz armações de concreto; conhece todos os tipos de areia e pedra para argamassa. 

 Faz reforma ou construção de fornos. 

 Executa o revestimento de pisos, paredes, muros, bordas de portas, janelas e outros 
tipos em superfícies de edificações, fazendo seu assentamento conforme especificações 
sobre a argamassa de material apropriado, decorando e protegendo o local aplicado. 

 Fiscaliza e colabora na movimentação interna de materiais. 
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 Detém conhecimento pleno sobre a utilização de ferramentas e efetua pequenos 
cálculos. 

 Executa trabalhos rotineiros de pedreiro.  

 Promove a instalação, reparo ou substituição de muros, pisos, paredes, divisórias e 
outros pequenos reparos de alvenaria. 

 Realiza a manutenção e instalação de ornamentos de ruas, festas, desfiles e outras 
solenidades programadas pela Administração. 

 Supervisiona as tarefas executadas por seus auxiliares, acompanhando as etapas de 
construção, manutenção e ou reforma de prédios a fim de assegurar a observância das 
especificações de qualidade e segurança. 

 Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
Pintor de Parede 
Descrição Sumária 

 Executa serviços de pintura em alvenaria, pisos, paredes, etc. conforme projeto de 
plantas e especificações, colaborando na construção e reforma de prédios e obras afins. 

Descrição Detalhada 

 Executa serviços de pintura de prédios, áreas comuns, estrutura metálicas ou de 
madeira, preparando a superfície com lixa, massa e outros produtos, bem como 
escolhendo a tinta a ser utilizada, na tonalidade, cor e viscosidade previamente 
escolhida pelo supervisor ou engenheiro responsável. 

 Executa serviços de pintura em reformas de prédios da administração. 

 Executa a pintura de pisos, paredes, muros, bordas de portas, janelas e outros tipos em 
superfícies de edificações, fazendo a pintura conforme especificações, decorando e 
protegendo o local aplicado. 

 Fiscaliza e colabora na movimentação interna de materiais. 

 Detém conhecimento pleno sobre a utilização de suas ferramentas e efetua pequenos 
cálculos. 

 Executa trabalhos rotineiros de pequenas pinturas.  

 Realiza a manutenção e instalação de ornamentos de ruas, festas, desfiles e outras 
solenidades programadas pela Administração. 

 Supervisiona as tarefas executadas por seus auxiliares, acompanhando as etapas de 
pintura da construção, manutenção e ou reforma de prédios, a fim de assegurar a 
observância das especificações de qualidade e segurança. 

 Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
Procurador 
Descrição Sumária 

 Representa juridicamente a Administração Pública Municipal em juízo ou fora dele, nas 
ações em que esta for autora ou interessada, para assegurar os direitos pertinentes ou 
defender seus interesses. 

Descrição Detalhada 
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 Estuda ou examina documentos jurídicos e de outra natureza, analisando seu conteúdo, 
com base nos códigos, leis, jurisprudências e outros documentos, para emitir pareceres 
fundamentados na legislação vigente. 

 Apura ou completa informações levantadas, acompanhando o processo em todas as 
suas fases e representando aparte que é mandatária em juízo, para obter os elementos 
necessários à defesa ou acusação. 

 Representa a organização em juízo ou fora dele, acompanhando o processo, redigindo 
petições, para defender os interesses da Administração Municipal. 

 Presta assistência às unidades administrativas em assuntos de natureza jurídica, 
elaborando e/ou emitindo pareceres nos processos administrativos, como licitação, 
contratos, distratos, convênios, consórcios, questões trabalhistas ligadas à 
administração de recursos humanos etc., visando assegurar o cumprimento de leis e 
regulamentos. 

 Promove a cobrança judicial da dívida ativa e de qualquer outro crédito do município, 
visando o cumprimento de normas quanto a prazos legais para liquidação dos mesmos. 

 Responsabiliza-se pela correta documentação dos imóveis da Administração Pública 
Municipal, verificando documentos existentes, regularização e/ou complementação dos 
mesmos, para evitar e prevenir possíveis danos. 

 Redige documentos jurídicos, pronunciamentos, minutas e informações sobre questões 
de natureza administrativa, fiscal, civil, comercial, trabalhista, penal e outras, aplicando a 
legislação em questão, para utilizá-los na defesa da Administração Municipal. 

 Examina o texto de projetos de leis que serão encaminhados à câmara, bem como as 
emendas propostas pelo Poder Legislativo, e elaborando pareceres, quando for o caso, 
para garantir o cumprimento dos preceitos legais vigentes. 

 Mantém contatos com consultoria técnica especializada e participa de eventos 
específicos da área, para se atualizar nas questões jurídicas pertinentes à Administração 
Municipal. 

 Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
Professor de Artes 
Descrição Sumária 

 Ministra aulas de artes plásticas no ensino fundamental visando o desenvolvimento 
educacional do aluno, nos termos do Estatuto do Magistério Municipal de 
Itaquaquecetuba. 

Descrição Detalhada 

 Elabora o plano de aula, selecionando o assunto, o material didático a ser utilizado, com 
base nos objetivos fixados, para obter melhor rendimento do ensino. 

 Ministra as aulas, transmitindo aos alunos conhecimentos do curso primário, aplicando 
testes, provas e outros métodos usuais de avaliação, baseando-se nas atividades 
desenvolvidas e na capacidade média da classe, para verificar o aproveitamento do 
aluno. 

 Elabora boletins de controle e relatórios, apoiando-se na observação do comportamento 
e desempenho dos alunos e anotando atividades efetuadas, para manter um registro 
que permita dar informações à diretoria da escola e aos pais. 
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 Organiza e promove solenidades comemorativas, jogos, trabalhos manuais, para ativar o 
interesse dos alunos pelos acontecimentos histórico-sociais da pátria. 

 Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
Professor de Educação Física 
Descrição Sumária 

 Promove a prática da ginástica e outros exercícios físicos, bem como, de jogos em geral, 
ensinando os princípios e regras técnicas dessas atividades esportivas e orientando a 
execução das mesmas, para possibilitar o desenvolvimento harmônico do corpo e a 
manutenção de boas condições físicas e mentais.  

Descrição Detalhada 

 Estuda as necessidades e a capacidade física dos alunos, atentando para a compleição 
orgânica dos mesmos, aplicando exercícios de verificação do tono respiratório e 
muscular ou examinando fichas médicas, para determinar um programa esportivo 
adequado. 

 Elabora o programa de atividades esportivas, baseando-se na comprovação de 
necessidades e capacidades e nos objetivos visados, para ordenar a execução dessas 
atividades. 

 Instrui os alunos sobre os exercícios e jogos programados, inclusive sobre a utilização 
de aparelhos e instalações de esportes, fazendo demonstrações e acompanhando a 
execução dos mesmos pelos alunos, para assegurar o máximo aproveitamento e 
benefícios advindos desses exercícios. 

 Efetua testes de avaliação física, cronometrando, após cada série de exercícios e jogos 
executados pelos alunos, os problemas surgidos, as soluções encontradas e outros 
dados importantes, para permitir o controle dessas atividades e avaliação de seus 
resultados. 

 Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
Professor de Matemática 
Descrição Sumária 

 Ministra aulas de Matemática no ensino fundamental ou Médio visando o 
desenvolvimento educacional do aluno, nos termos do Estatuto do Magistério Municipal 
de Itaquaquecetuba. 

Descrição Detalhada 

 Elabora o plano de aula, selecionando o assunto, o material didático a ser utilizado, com 
base nos objetivos fixados, para obter melhor rendimento do ensino. 

 Ministra as aulas, transmitindo aos alunos conhecimentos do curso primário, aplicando 
testes, provas e outros métodos usuais de avaliação, baseando-se nas atividades 
desenvolvidas e na capacidade média da classe, para verificar o aproveitamento do 
aluno. 

 Elabora boletins de controle e relatórios, apoiando-se na observação do comportamento 
e desempenho dos alunos e anotando atividades efetuadas, para manter um registro 
que permita dar informações à diretoria da escola e aos pais. 
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 Organiza e promove solenidades comemorativas, jogos, trabalhos manuais, para ativar o 
interesse dos alunos pelos acontecimentos histórico-sociais da pátria. 

 Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
Professor de Português 
Descrição Sumária 

 Ministra aulas de Português no ensino fundamental visando o desenvolvimento 
educacional do aluno, nos termos do Estatuto do Magistério Municipal de 
Itaquaquecetuba. 

Descrição Detalhada 

 Elabora o plano de aula, selecionando o assunto, o material didático a ser utilizado, com 
base nos objetivos fixados, para obter melhor rendimento do ensino. 

 Ministra as aulas, transmitindo aos alunos conhecimentos do curso primário, aplicando 
testes, provas e outros métodos usuais de avaliação, baseando-se nas atividades 
desenvolvidas e na capacidade média da classe, para verificar o aproveitamento do 
aluno. 

 Elabora boletins de controle e relatórios, apoiando-se na observação do comportamento 
e desempenho dos alunos e anotando atividades efetuadas, para manter um registro 
que permita dar informações à diretoria da escola e aos pais. 

 Organiza e promove solenidades comemorativas, jogos, trabalhos manuais, para ativar o 
interesse dos alunos pelos acontecimentos histórico-sociais da pátria. 

 Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
Professor Titular de Educação Especial 
Descrição Sumária 

 Ministra aulas no ensino especial visando o desenvolvimento educacional do aluno, nos 
termos do Estatuto do Magistério Municipal de Itaquaquecetuba. 

Descrição Detalhada 

 Elabora o plano de aula, selecionando o assunto, o material didático a ser utilizado, com 
base nos objetivos fixados, para obter melhor rendimento do ensino. 

 Ministra as aulas, transmitindo aos alunos conhecimentos do curso primário, aplicando 
testes, provas e outros métodos usuais de avaliação, baseando-se nas atividades 
desenvolvidas e na capacidade média da classe, para verificar o aproveitamento do 
aluno. 

 Elabora boletins de controle e relatórios, apoiando-se na observação do comportamento 
e desempenho dos alunos e anotando atividades efetuadas, para manter um registro 
que permita dar informações à diretoria da escola e aos pais. 

 Organiza e promove solenidades comemorativas, jogos, trabalhos manuais, para ativar o 
interesse dos alunos pelos acontecimentos histórico-sociais da pátria. 

 Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
Professor Titular de Educação Infantil 
Descrição Sumária 
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 Ministra aulas no ensino infantil visando o desenvolvimento educacional do aluno, nos 
termos do Estatuto do Magistério Municipal de Itaquaquecetuba. 

Descrição Detalhada 

 Elabora o plano de aula, selecionando o assunto, o material didático a ser utilizado, com 
base nos objetivos fixados, para obter melhor rendimento do ensino. 

 Ministra as aulas, transmitindo aos alunos conhecimentos do curso primário, aplicando 
testes, provas e outros métodos usuais de avaliação, baseando-se nas atividades 
desenvolvidas e na capacidade média da classe, para verificar o aproveitamento do 
aluno. 

 Elabora boletins de controle e relatórios, apoiando-se na observação do comportamento 
e desempenho dos alunos e anotando atividades efetuadas, para manter um registro 
que permita dar informações à diretoria da escola e aos pais. 

 Organiza e promove solenidades comemorativas, jogos, trabalhos manuais, para ativar o 
interesse dos alunos pelos acontecimentos histórico-sociais da pátria. 

 Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
Professor Titular de Ensino Fundamental 
Descrição Sumária 

 Ministra aulas no ensino fundamental visando o desenvolvimento educacional do aluno, 
nos termos do Estatuto do Magistério Municipal de Itaquaquecetuba. 

Descrição Detalhada 

 Elabora o plano de aula, selecionando o assunto, o material didático a ser utilizado, com 
base nos objetivos fixados, para obter melhor rendimento do ensino. 

 Ministra as aulas, transmitindo aos alunos conhecimentos do curso primário, aplicando 
testes, provas e outros métodos usuais de avaliação, baseando-se nas atividades 
desenvolvidas e na capacidade média da classe, para verificar o aproveitamento do 
aluno. 

 Elabora boletins de controle e relatórios, apoiando-se na observação do comportamento 
e desempenho dos alunos e anotando atividades efetuadas, para manter um registro 
que permita dar informações à diretoria da escola e aos pais. 

 Organiza e promove solenidades comemorativas, jogos, trabalhos manuais, para ativar o 
interesse dos alunos pelos acontecimentos histórico-sociais da pátria. 

 Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
Psicopedagogo 
Descrição Sumária 

 Executa o trabalho de aprendizagem, conhecimento, sua aquisição, desenvolvimento e 
distorções, através de processos e estratégias que levam em conta a individualidade do 
aluno. 

Descrição Detalhada 

 Atua dentro da instituição escolar na prevenção ou atenuação dos problemas de 
aprendizagem. 

 Orienta professores no acompanhamento do aluno com dificuldades de aprendizagem. 
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 Realiza encaminhamentos de alunos para fonoaudiólogos, psicólogos, neurologistas, 
psiquiatrias infantis, entre outros profissionais. 

 Participa da avaliação dos processos didáticos metodológicos, sobre métodos a ser 
aplicados para determinada classe. 

 Auxilia o professor na implantação de uma nova sistemática de ensino, oferecendo desta 
forma um suporte instrumental aos professores. 

 Colabora com os professores no estabelecimento dos planos de ação de regência 
mediante análise e a avaliação de modelos, técnicas e instrumentos para o exercício da 
mesma, assim como de outros elementos de apoio para a realização de atividades 
docentes de reforço, recuperação e adaptação escolar. 

 Assessora o corpo docente na definição de procedimentos e instrumentos de avaliação, 
tanto das aprendizagens realizadas pelos alunos como dos próprios processos de 
ensino. 

 Assessora o corpo docente para o tratamento flexível e diferenciado da diversidade de 
aptidões, interesse e motivação dos alunos, colaborando na adoção das medidas 
educacionais oportunas, como também, trabalha as concepções dos professores sobre 
os processos de ensino e aprendizagem, assinalando a multidimensionalidade dos 
problemas de aprendizagem, a importância de se considerar fatores orgânicos, 
cognitivos, afetivos/sociais e pedagógicos para análise e a necessidade de se trabalhar 
com a diversidade, ou seja, respeitando as características de cada aluno. 

 Colabora com professores na orientação educacional e profissional dos alunos, 
favorecendo neles a capacidade de tomar decisões e promovendo a maturidade 
profissional. 

 Colabora para a prevenção e a detecção de dificuldades e ou problemas de 
desenvolvimento pessoal e de aprendizagem que os alunos possam apresentar. 

 Realiza avaliações psicopedagógicas cabíveis e participa, em função dos resultados 
desta, da elaboração das adaptações curriculares e da programação de atividades de 
recuperação e de reforço. 

 Colabora com os professores e equipe de apoio no acompanhamento dos alunos com 
necessidades educacionais especiais e orienta sua escolaridade no início de cada etapa 
educacional 

 Promove a cooperação entre a escola e a família para uma melhor educação dos alunos 
e participa no planejamento de reuniões com os pais, privilegiando a integração, a 
cooperação e a informação, como também, atende individualmente alguns pais quando 
for necessário. 

 Atua na modificação das expectativas e atitudes dos professores diante do insucesso 
escolar dos alunos, ou seja, atenua concepções preconceituosas da escola e dos 
professores, sobre as dificuldades de aprendizagem da criança. 

 Realiza atendimentos a alunos ou a grupos de alunos com necessidades específicas, 
fora da sala de aula. 

 Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
Servente 
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Descrição Sumária 

 Auxilia nos diversos trabalhos das unidades da Prefeitura, bem como executa trabalhos 
braçais de menor complexidade.  

Descrição Detalhada 

 Desenvolve tarefas de menor complexidade, de acordo com orientações da chefia da 
unidade. 

 Presta auxilio a diversos profissionais da Prefeitura, em tarefas de pequena 
complexidade. 

 Auxilia no armazenamento de produtos, conforme determinado. 

 Zela pela limpeza e higienização das diversas unidades, a fim de assegurar a 
conservação e o bom aspecto das mesmas. 

 Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
Servente de Escola 
Descrição Sumária 

 Auxilia nos diversos trabalhos das unidades da Prefeitura, bem como executa trabalhos 
braçais de menor complexidade.  

Descrição Detalhada 

 Desenvolve tarefas de menor complexidade, de acordo com orientações da chefia da 
unidade. 

 Presta auxilio a diversos profissionais da Prefeitura, em tarefas de pequena 
complexidade. 

 Auxilia no armazenamento de produtos, conforme determinado. 

 Zela pela limpeza e higienização das diversas unidades, a fim de assegurar a 
conservação e o bom aspecto das mesmas. 

 Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
Sonoplasta e Iluminador 
Descrição Sumária  

 Elabora o fundo musical ou efeitos sonoros especiais adequados ao texto e de acordo 
com roteiro pré-estabelecido. 

Descrição Detalhada 

 Executa o fundo musical ou efeitos sonoros especiais, ao vivo ou gravados, 
selecionando músicas, efeitos adequados e de comum acordo com a equipe de criação. 

 Pesquisa as músicas ou efeitos para montar trilha sonora e outros efeitos sonoros. 

 Opera a mesa de controle de som, produzindo os efeitos desejados. 

 Realiza a gravação de vozes, ruídos e músicas em estúdio de som. 

 Executa equalizações sonoras. 

 Realiza a transferência de sons gravados em discos, fitas magnéticas ou ópticas para 
fitas magnéticas ou negativo óptico. 

 Realiza a reunião, em única pista, todas as pistas sonoras, após submetê-las a vários 
processos de equalização sonora. 

 Participa dos ensaios a fim de obter uma correta execução da sonoplastia. 
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 Participa de solenidades e datas cívicas ou festivas, visando colaborar nas atividades e 
programas no município. 

 Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
Técnico Agrimensor 
Descrição Sumária 

 Efetua levantamentos da configuração do relevo do terreno, em sua topografia natural e 
obras existentes. 

 Executa tarefas destinadas à supervisão, ao planejamento urbano, à coordenação, aos 
estudos, à elaboração e à execução de projetos referentes à construção, fiscalização de 
obras do município, a peritagens e a arbitramentos.  

 Elabora, executa e dirige projetos de engenharia civil, estudando características e 
preparando planos, métodos de trabalho e demais dados requeridos, para possibilitar e 
orientar a construção, a manutenção e o reparo das obras e assegurar os padrões 
técnicos.  

Descrição Detalhada 

 Apura dimensões e curvas de nível exatas, utilizando instrumentos de precisão 
específicos, com o objetivo de gerar informações para trabalhos diversos (construção, 
mapas cartográficos, etc.). 

 Projeta e executa trabalhos topográficos e geodésicos, tais como nivelamento de 
terreno, arruamentos, loteamentos, etc. 

 Atua como assistente técnico em vistorias e arbitragens relacionadas com sua área. 

 Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

 Elabora projeto de construção, preparando plantas e especificações da obra, indicando 
tipos e qualidades de materiais, equipamentos e mão-de-obra necessários e efetuando 
um cálculo aproximado dos custos, para submeter à apreciação. 

 Supervisiona e fiscaliza obras, serviços de terraplanagem, projetos de locação, projetos 
de obras viárias, observando o cumprimento das especificações técnicas exigidas, para 
assegurar os padrões de qualidade e segurança. 

 Procede a uma avaliação geral das condições requeridas para a obra, estudando o 
projeto e examinando as características do terreno disponível, para determinar o local 
mais apropriado para a construção. 

 Calcula os esforços e deformações previstas na obra projetada ou que afetem a mesma, 
consultando tabelas e efetuando comparações, para apurar a natureza e especificação 
dos materiais que devem ser utilizados na construção. 

 Elabora relatórios, registrando os trabalhos executados, as vistorias realizadas e as 
alterações ocorridas em relação aos projetos aprovados. 

 Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

 Elabora, executa e dirige projetos arquitetônicos, viários, de edifícios, interiores, 
monumentos e outras obras, estudando características e preparando programas e 
métodos de trabalho, para permitir a sua construção, montagem e manutenção. 

 Planeja as plantas e especificações do projeto, aplicando princípios arquitetônicos, 
funcionais e estéticos, para integrá-los dentro do espaço físico. 
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 Presta assistência técnica às obras em construção, mantendo contato com empreiteiros, 
fornecedores e projetistas, para assegurar a coordenação de todos os aspectos do 
projeto e a observância às normas e especificações contratuais. 

 Efetua vistorias, perícias, avaliação de imóveis, arbitramento, para emitir laudos e 
pareceres técnicos. 

 Prepara as previsões detalhadas das necessidades da construção, determinando e 
calculando materiais, mão-de-obra e respectivos custos, tempo de duração e outros 
elementos, para estabelecer recursos necessários à realização dos projetos. 

 Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
Técnico de Artes Cênicas 
Descrição Sumária 

 Realiza e/ou opera durante filmagens e/ou peças teatrais, mecanismos que permitam a 
realização de cenas exigidas pelo roteiro, cujo efeito dá ao expectador convencimento 
da ação pretendida pelo diretor da peça ou filmagem. 

Descrição Detalhada 

 Realiza e elabora trucagens durante filmagens e/ou peças teatrais, com acessórios 
especiais. 

 Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
Técnico de Enfermagem 
Descrição Sumária 

 Executa serviços de enfermagem, empregando processos de rotina e/ou específicos, 
para possibilitar a proteção e a recuperação da saúde individual ou coletiva.  

Descrição Detalhada 

 Supervisiona a equipe de enfermagem, treinando, coordenando e orientando sobre o 
uso de equipamentos, medicamentos e materiais mais adequados de acordo com a 
prescrição do médico, para assegurar o tratamento ao paciente. 

 Executa diversas tarefas de enfermagem como: administração de sangue e plasma, 
controle de pressão arterial, aplicação de respiradores artificiais e outros tratamentos, 
pondo em prática seus conhecimentos técnicos, para proporcionar o bem-estar físico, 
mental e social aos pacientes. 

 Presta primeiros socorros no local de trabalho, em caso de acidentes ou doença, 
fazendo curativos ou imobilizações especiais, administrando medicamentos, para 
posterior atendimento médico. 

 Mantém os equipamentos e aparelhos em condições de uso imediato, verificando 
periodicamente seu funcionamento e providenciando sua substituição ou conserto, para 
assegurar o desempenho adequado dos trabalhos de enfermagem. 

 Supervisiona e mantém salas, consultórios e demais dependências em condições de 
uso, assegurando sempre a sua higienização e limpeza dentro dos padrões de 
segurança exigidos. 

 Promove a integração da equipe como unidade de serviço, organizando reuniões para 
resolver os problemas que surgem, apresentando soluções através de diálogo com os 
funcionários e avaliando os trabalhos e as diretrizes. 
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 Desenvolve o programa de saúde da mulher, orientações sobre planejamento familiar, 
às gestantes, sobre os cuidados na gravidez, a importância do pré-natal etc. 

 Efetua trabalho com crianças para prevenção da desnutrição, desenvolvendo programa 
de suplementação alimentar. 

 Executa programas de prevenção de' doenças em adultos, identificação e controle de 
doenças como diabetes e hipertensão. 

 Desenvolve o programa com adolescentes, trabalho de integração familiar, educação 
sexual, prevenção de drogas etc. 

 Executa a supervisão das atividades desenvolvidas no PAS, controle de equipamentos e 
materiais de consumo; faz cumprir o planejamento e os projetos desenvolvidos no início 
do ano. 

 Participa de reuniões de caráter administrativo e técnico de enfermagem, visando o 
aperfeiçoamento dos serviços prestados. 

 Efetua e registra todos os atendimentos, tratamentos executados e ocorrências 
verificadas em relação ao paciente, anotando em prontuários, ficha de ambulatório, 
relatório de enfermagem da unidade, para documentar a evolução da doença e 
possibilitar o controle de saúde. 

 Faz estudos e previsão de pessoal e materiais necessários às atividades, elaborando 
escalas de serviços e atribuições diárias, especificando e controlando materiais 
permanentes e de consumo para assegurar o desempenho adequado dos trabalhos de 
enfermagem. 

 Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
Técnico de Enfermagem Sala de Gesso 
Descrição Sumária 

 Executa serviços de enfermagem, de tratamento das afecções agudas, crônicas ou 
traumatológicas dos ossos e anexos, valendo-se de meios clínicos ou cirúrgicos. 

Descrição Detalhada 

 Supervisiona a equipe de enfermagem, treinando, coordenando e orientando sobre o 
uso de equipamentos, medicamentos e materiais mais adequados de acordo com a 
prescrição do médico, para assegurar o tratamento ao paciente. 

 Supervisiona e mantém salas, consultórios e demais dependências em condições de 
uso, assegurando sempre a sua higienização e limpeza dentro dos padrões de 
segurança exigidos. 

 Promove a integração da equipe como unidade de serviço, organizando reuniões para 
resolver os problemas que surgem, apresentando soluções através de diálogo com os 
funcionários e avaliando os trabalhos e as diretrizes. 

 Efetua trabalho com crianças para prevenção da desnutrição, desenvolvendo programa 
de suplementação alimentar. 

 Participa de reuniões de caráter administrativo e técnico de enfermagem, visando o 
aperfeiçoamento dos serviços prestados. 

 Efetua e registra todos os atendimentos, tratamentos executados e ocorrências 
verificadas em relação ao paciente, anotando em prontuários, ficha de ambulatório, 
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relatório de enfermagem da unidade, para documentar a evolução da doença e 
possibilitar o controle de saúde. 

 Faz estudos e previsão de pessoal e materiais necessários às atividades, elaborando 
escalas de serviços e atribuições diárias, especificando e controlando materiais 
permanentes e de consumo para assegurar o desempenho adequado dos trabalhos de 
enfermagem. 

 Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
Técnico de Laboratório 
Descrição Sumária 

 Auxilia nas atividades de laboratórios da Prefeitura Municipal. 
Descrição Detalhada 

 Auxilia no estudo experimental de qualquer ramo da ciência, ou à aplicação dos 
conhecimentos científicos com objetivo prático.  

 Auxilia na realização de exames de laboratórios destinados à admissão de candidatos a 
cargos em ocupações definidas, baseando-se nas exigências da capacidade física e 
mental das mesmas, para possibilitar o aproveitamento dos mais aptos. 

 Auxilia no atendimento laboratorial de urgência em casos de acidentes de trabalho ou 
alterações agudas de saúde. 

 Auxilia na conservação de boas condições de trabalho, quanto ao ambiente físico, 
limpeza e arejamento adequados, visando proporcionar aos pacientes um melhor 
atendimento. 

 Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
Técnico de Radiologia Médica – 24H 
Descrição Sumária 

 Auxiliar de médico que utiliza o raio x para diagnósticos ou terapias para fins clínicos e 
cirúrgicos. 

Descrição Detalhada 

 Executa trabalhos de radiologia para os fins solicitados por médico ou especialista da 
área médica. 

 Auxilia na análise e interpretação dos resultados de exames de raios-X, comparando-os 
com padrões normais. 

 Auxilia na realização de exames de radiografia destinados à admissão de candidatos a 
cargos em ocupações definidas, baseando-se nas exigências da capacidade física e 
mental das mesmas, para possibilitar o aproveitamento dos mais aptos. 

 Auxilia no atendimento de urgência em casos de acidentes de trabalho ou alterações 
agudas de saúde, orientando e/ou executando a terapêutica adequada, para prevenir 
conseqüências mais graves ao trabalhador. 

 Auxilia na conservação de boas condições de trabalho, quanto ao ambiente físico, 
limpeza e arejamento adequados, visando proporcionar aos pacientes um melhor 
atendimento. 

 Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
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Telefonista 
Descrição Sumária 

 Executa serviços de operação de PBX, PABX, centrais telefônicas das diversas 
unidades administrativas e do público em geral, recebendo e atendendo ligações 
urbanas, interurbanas e internacionais, transferindo-as para os respectivos ramais ou 
locais solicitados. 

Descrição Detalhada 

 Opera equipamentos de PBX e PABX e outros. 

 Controla ligações interurbanas e internacionais, anotando-as em relação específica para 
efeito de controle. 

 Zela pelo bom funcionamento do equipamento, comunicando defeitos e solicitando 
manutenção do mesmo, quando necessário. 

 Efetua ligações, controlando ligações particulares. 

 Mantém registros de todas as chamadas e ligações diárias, conforme previsto em 
regulamentos técnicos ou administrativos. 

 Recepciona as chamadas e as dirige para os setores competentes. 

 Organiza e mantém atualizado o arquivo de documentos da unidade, em especial o 
caderno telefônico, classificando-os por assunto, em ordem alfabética, visando à 
agilização de informações. 

 Atende e efetua ligações telefônicas, anotando ou enviando recados e dados de rotina 
ou prestando informações relativas aos serviços executados. 

 Recebe e transmite fax. 

 Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
Terapeuta Ocupacional 
Descrição Sumária 

 Trata, desenvolve e reabilita alunos, promovendo atividades com fins específicos, para 
ajudá-los na sua recuperação escolar. 

Descrição Detalhada 

 Presta atendimento à comunidade e aos casos encaminhados à unidade de educação, 
que necessitam de orientação. 

 Organiza, prepara e executa programas educacionais. 

 Planeja, executa ou supervisiona trabalhos educacionais individuais ou em pequenos 
grupos. 

 Dirige e orienta os trabalhos educacionais. 

 Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

Topógrafo 

Descrição Sumária 

 Efetua levantamentos da configuração do relevo do terreno, em sua topografia natural e 
obras existentes. 
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Descrição Detalhada 

 Apura dimensões e curvas de nível exatas, utilizando instrumentos de precisão 
específicos, com o objetivo de gerar informações para trabalhos diversos (construção, 
mapas cartográficos, etc.). 

 Projeta e executa trabalhos topográficos e geodésicos, tais como nivelamento de 
terreno, arruamentos, loteamentos, etc. 

 Atua como assistente técnico em vistorias e arbitragens relacionadas com sua área. 

 Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
Vigia 
Descrição Sumária 

 Executa serviços de vigilância, segurança e recepção dos bens públicos municipais, 
baseando-se em regras de conduta predeterminadas, para assegurar a ordem do prédio 
e a segurança do local. 

Descrição Detalhada 

 Exerce a vigilância em praças, logradouros públicos, centros esportivos, creches, 
centros de saúde, estabelecimentos de ensino e outros bens públicos municipais, 
percorrendo-os sistematicamente e inspecionando suas dependências, visando à 
proteção, à manutenção da ordem, evitando a destruição do patrimônio público. 

 Efetua a ronda diurna ou noturna nas dependências dos prédios e áreas adjacentes, 
verificando se portas, janelas, portões e outras vias de acesso estão fechadas 
corretamente, para evitar roubos e outros danos. 

 Controla a movimentação de pessoas, veículos e materiais, fazendo os registros 
pertinentes, anotando o número dos mesmos, para evitar desvio de materiais e outras 
faltas. 

 Zela pela segurança de veículos e equipamentos da oficina mecânica, bomba de 
gasolina, serralharia e demais equipamentos da Administração Municipal, fiscalizando a 
entrada de pessoas nas dependências sob sua guarda, visando à proteção e segurança 
dos bens públicos. 

 Verifica se a pessoa procurada está no prédio, utilizando-se de telefone, interfone ou 
outros meios, para encaminhar o visitante ao local. 

 Inspeciona as dependências da organização, efetuando ou supervisionando os trabalhos 
de limpeza, remoção ou incineração de resíduos, para assegurar o bem-estar dos 
ocupantes. 

 Encarrega-se das encomendas de pequeno porte enviadas aos ocupantes do prédio, 
recebendo e encaminhando aos destinatários, para evitar extravios e outras ocorrências 
desagradáveis. 

 Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
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EDITAL 01/2012 - ANEXO III 
 

DETALHAMENTO DAS PROVAS OBJETIVAS 
 
As Provas objetivas para os cargos abaixo, são composta da seguinte forma: 
 
Agente Administrativo 
Prova composta por 40 (quarenta) questões objetivas valendo 2,5 (dois vírgula cinco) pontos 
cada uma com 4 alternativas de resposta com a seguinte composição: 
12 (Doze) Questões de Língua Portuguesa 
12 (Doze) Questões de Matemática 
16 (Dezesseis) Questões de Conhecimentos Gerais 
 
Agente de Controle de Zoonose 
Prova composta por 40 (quarenta) questões objetivas valendo 2,5 (dois vírgula cinco) pontos 
cada uma com 4 alternativas de resposta com a seguinte composição: 
16 (Dezesseis) Questões de Língua Portuguesa 
24 (Vinte e quatro) Questões de Conhecimentos Específicos 
 
Agente Cultural 
Prova composta por 40 (quarenta) questões objetivas valendo 2,5 (dois vírgula cinco) pontos 
cada uma com 4 alternativas de resposta com a seguinte composição: 
12 (Doze) Questões de Língua Portuguesa 
12 (Doze) Questões de Matemática 
16 (Dezesseis) Questões de Conhecimentos Gerais 
 
Agente de Trânsito 
Prova composta por 40 (quarenta) questões objetivas valendo 2,5 (dois vírgula cinco) pontos 
cada uma com 4 alternativas de resposta com a seguinte composição: 
16 (Dezesseis) Questões de Língua Portuguesa 
24 (Vinte e quatro) Questões de Conhecimentos Específicos 
 
Arquiteto 
Prova composta por 40 (quarenta) questões objetivas valendo 2,5 (dois vírgula cinco) pontos 
cada uma com 4 alternativas de resposta com a seguinte composição: 
16 (Dezesseis) Questões de Língua Portuguesa 
24 (Vinte e quatro) Questões de Conhecimentos Específicos 
 
Assistente Técnico Social 
Prova composta por 40 (quarenta) questões objetivas valendo 2,5 (dois vírgula cinco) pontos 
cada uma com 4 alternativas de resposta com a seguinte composição: 
16 (Dezesseis) Questões de Língua Portuguesa 
24 (Vinte e quatro) Questões de Conhecimentos Específicos 
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Atendente de Consultório 
Prova composta por 40 (quarenta) questões objetivas valendo 2,5 (dois vírgula cinco) pontos 
cada uma com 4 alternativas de resposta com a seguinte composição: 
12 (Doze) Questões de Língua Portuguesa 
12 (Doze) Questões de Matemática 
16 (Dezesseis) Questões de Conhecimentos Gerais 
 
Atendente de Odontologia 
Prova composta por 40 (quarenta) questões objetivas valendo 2,5 (dois vírgula cinco) pontos 
cada uma com 4 alternativas de resposta com a seguinte composição: 
12 (Doze) Questões de Língua Portuguesa 
12 (Doze) Questões de Matemática 
16 (Dezesseis) Questões de Conhecimentos Gerais 
 
Auxiliar de Cozinha 
Prova composta por 40 (quarenta) questões objetivas valendo 2,5 (dois vírgula cinco) pontos 
cada uma com 4 alternativas de resposta com a seguinte composição: 
12 (Doze) Questões de Língua Portuguesa 
12 (Doze) Questões de Matemática 
16 (Dezesseis) Questões de Conhecimentos Gerais 
 
Auxiliar de Creche 
Prova composta por 40 (quarenta) questões objetivas valendo 2,5 (dois vírgula cinco) pontos 
cada uma com 4 alternativas de resposta com a seguinte composição: 
12 (Doze) Questões de Língua Portuguesa 
12 (Doze) Questões de Matemática 
16 (Dezesseis) Questões de Conhecimentos Gerais 
 
Auxiliar de Enfermagem 
Prova composta por 40 (quarenta) questões objetivas valendo 2,5 (dois vírgula cinco) pontos 
cada uma com 4 alternativas de resposta com a seguinte composição: 
16 (Dezesseis) Questões de Língua Portuguesa 
24 (Vinte e quatro) Questões de Conhecimentos Específicos 
 
Auxiliar de Sala Especial 
Prova composta por 40 (quarenta) questões objetivas valendo 2,5 (dois vírgula cinco) pontos 
cada uma com 4 alternativas de resposta com a seguinte composição: 
12 (Doze) Questões de Língua Portuguesa 
12 (Doze) Questões de Matemática 
16 (Dezesseis) Questões de Conhecimentos Gerais 
 
Auxiliar de Serviços Gerais 
Prova composta por 40 (quarenta) questões objetivas valendo 2,5 (dois vírgula cinco) pontos 
cada uma com 4 alternativas de resposta com a seguinte composição: 



 

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA 

 

 

Página 72 de 111 

 

12 (Doze) Questões de Língua Portuguesa 
12 (Doze) Questões de Matemática 
16 (Dezesseis) Questões de Conhecimentos Gerais 
 
Biólogo 
Prova composta por 40 (quarenta) questões objetivas valendo 2,5 (dois vírgula cinco) pontos 
cada uma com 4 alternativas de resposta com a seguinte composição: 
16 (Dezesseis) Questões de Língua Portuguesa 
24 (Vinte e quatro) Questões de Conhecimentos Específicos 
 
Braçal 
Prova composta por 40 (quarenta) questões objetivas valendo 2,5 (dois vírgula cinco) pontos 
cada uma com 4 alternativas de resposta com a seguinte composição: 
12 (Doze) Questões de Língua Portuguesa 
12 (Doze) Questões de Matemática 
16 (Dezesseis) Questões de Conhecimentos Gerais 
 
Cadastrador 
Prova composta por 40 (quarenta) questões objetivas valendo 2,5 (dois vírgula cinco) pontos 
cada uma com 4 alternativas de resposta com a seguinte composição: 
12 (Doze) Questões de Língua Portuguesa 
12 (Doze) Questões de Matemática 
16 (Dezesseis) Questões de Conhecimentos Gerais 
 
Cirurgião Dentista 
Prova composta por 40 (quarenta) questões objetivas valendo 2,5 (dois vírgula cinco) pontos 
cada uma com 4 alternativas de resposta com a seguinte composição: 
16 (Dezesseis) Questões de Língua Portuguesa 
24 (Vinte e quatro) Questões de Conhecimentos Específicos 
 
Costureira 
Prova composta por 40 (quarenta) questões objetivas valendo 2,5 (dois vírgula cinco) pontos 
cada uma com 4 alternativas de resposta com a seguinte composição: 
12 (Doze) Questões de Língua Portuguesa 
12 (Doze) Questões de Matemática 
16 (Dezesseis) Questões de Conhecimentos Gerais 
 
Coveiro 
Prova composta por 40 (quarenta) questões objetivas valendo 2,5 (dois vírgula cinco) pontos 
cada uma com 4 alternativas de resposta com a seguinte composição: 
12 (Doze) Questões de Língua Portuguesa 
12 (Doze) Questões de Matemática 
16 (Dezesseis) Questões de Conhecimentos Gerais 
 
Cozinheiro 40H 
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Prova composta por 40 (quarenta) questões objetivas valendo 2,5 (dois vírgula cinco) pontos 
cada uma com 4 alternativas de resposta com a seguinte composição: 
12 (Doze) Questões de Língua Portuguesa 
12 (Doze) Questões de Matemática 
16 (Dezesseis) Questões de Conhecimentos Gerais 
 
Dentista 
Prova composta por 40 (quarenta) questões objetivas valendo 2,5 (dois vírgula cinco) pontos 
cada uma com 4 alternativas de resposta com a seguinte composição: 
16 (Dezesseis) Questões de Língua Portuguesa 
24 (Vinte e quatro) Questões de Conhecimentos Específicos 
 
Digitador 
Prova composta por 40 (quarenta) questões objetivas valendo 2,5 (dois vírgula cinco) pontos 
cada uma com 4 alternativas de resposta com a seguinte composição: 
12 (Doze) Questões de Língua Portuguesa 
12 (Doze) Questões de Matemática 
16 (Dezesseis) Questões de Conhecimentos Gerais 
 
Eletricista 
Prova composta por 40 (quarenta) questões objetivas valendo 2,5 (dois vírgula cinco) pontos 
cada uma com 4 alternativas de resposta com a seguinte composição: 
12 (Doze) Questões de Língua Portuguesa 
12 (Doze) Questões de Matemática 
16 (Dezesseis) Questões de Conhecimentos Gerais 
 
Encanador 
Prova composta por 40 (quarenta) questões objetivas valendo 2,5 (dois vírgula cinco) pontos 
cada uma com 4 alternativas de resposta com a seguinte composição: 
12 (Doze) Questões de Língua Portuguesa 
12 (Doze) Questões de Matemática 
16 (Dezesseis) Questões de Conhecimentos Gerais 
 
Endodontista 20H 
Prova composta por 40 (quarenta) questões objetivas valendo 2,5 (dois vírgula cinco) pontos 
cada uma com 4 alternativas de resposta com a seguinte composição: 
16 (Dezesseis) Questões de Língua Portuguesa 
24 (Vinte e quatro) Questões de Conhecimentos Específicos 
 
Engenheiro Cartográfico 
Prova composta por 40 (quarenta) questões objetivas valendo 2,5 (dois vírgula cinco) pontos 
cada uma com 4 alternativas de resposta com a seguinte composição: 
16 (Dezesseis) Questões de Língua Portuguesa 
24 (Vinte e quatro) Questões de Conhecimentos Específicos 
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Engenheiro Civil 
Prova composta por 40 (quarenta) questões objetivas valendo 2,5 (dois vírgula cinco) pontos 
cada uma com 4 alternativas de resposta com a seguinte composição: 
16 (Dezesseis) Questões de Língua Portuguesa 
24 (Vinte e quatro) Questões de Conhecimentos Específicos 
 
Escriturário de Escola 
Prova composta por 40 (quarenta) questões objetivas valendo 2,5 (dois vírgula cinco) pontos 
cada uma com 4 alternativas de resposta com a seguinte composição: 
12 (Doze) Questões de Língua Portuguesa 
12 (Doze) Questões de Matemática 
16 (Dezesseis) Questões de Conhecimentos Gerais 
 
Fisioterapeuta 
Prova composta por 40 (quarenta) questões objetivas valendo 2,5 (dois vírgula cinco) pontos 
cada uma com 4 alternativas de resposta com a seguinte composição: 
16 (Dezesseis) Questões de Língua Portuguesa 
24 (Vinte e quatro) Questões de Conhecimentos Específicos 
 
Fonoaudiólogo 
Prova composta por 40 (quarenta) questões objetivas valendo 2,5 (dois vírgula cinco) pontos 
cada uma com 4 alternativas de resposta com a seguinte composição: 
16 (Dezesseis) Questões de Língua Portuguesa 
24 (Vinte e quatro) Questões de Conhecimentos Específicos 
 
Gari 
Prova composta por 40 (quarenta) questões objetivas valendo 2,5 (dois vírgula cinco) pontos 
cada uma com 4 alternativas de resposta com a seguinte composição: 
12 (Doze) Questões de Língua Portuguesa 
12 (Doze) Questões de Matemática 
16 (Dezesseis) Questões de Conhecimentos Gerais 
 
Jardineiro 
Prova composta por 40 (quarenta) questões objetivas valendo 2,5 (dois vírgula cinco) pontos 
cada uma com 4 alternativas de resposta com a seguinte composição: 
12 (Doze) Questões de Língua Portuguesa 
12 (Doze) Questões de Matemática 
16 (Dezesseis) Questões de Conhecimentos Gerais 
 
Médico Cirurgião Geral Plantonista – 12H 
Prova composta por 40 (quarenta) questões objetivas valendo 2,5 (dois vírgula cinco) pontos 
cada uma com 4 alternativas de resposta com a seguinte composição: 
16 (Dezesseis) Questões de Língua Portuguesa 
24 (Vinte e quatro) Questões de Conhecimentos Específicos 
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Médico Clínico Geral – 20H 
Prova composta por 40 (quarenta) questões objetivas valendo 2,5 (dois vírgula cinco) pontos 
cada uma com 4 alternativas de resposta com a seguinte composição: 
16 (Dezesseis) Questões de Língua Portuguesa 
24 (Vinte e quatro) Questões de Conhecimentos Específicos 
 
Médico Clínico Geral Plantonista – 12H 
Prova composta por 40 (quarenta) questões objetivas valendo 2,5 (dois vírgula cinco) pontos 
cada uma com 4 alternativas de resposta com a seguinte composição: 
16 (Dezesseis) Questões de Língua Portuguesa 
24 (Vinte e quatro) Questões de Conhecimentos Específicos 
 
Médico do Trabalho – 20H 
Prova composta por 40 (quarenta) questões objetivas valendo 2,5 (dois vírgula cinco) pontos 
cada uma com 4 alternativas de resposta com a seguinte composição: 
16 (Dezesseis) Questões de Língua Portuguesa 
24 (Vinte e quatro) Questões de Conhecimentos Específicos 
 
Médico Neurologista – 20H 
Prova composta por 40 (quarenta) questões objetivas valendo 2,5 (dois vírgula cinco) pontos 
cada uma com 4 alternativas de resposta com a seguinte composição: 
16 (Dezesseis) Questões de Língua Portuguesa 
24 (Vinte e quatro) Questões de Conhecimentos Específicos 
 
Médico Ortopedista Plantonista – 12H 
Prova composta por 40 (quarenta) questões objetivas valendo 2,5 (dois vírgula cinco) pontos 
cada uma com 4 alternativas de resposta com a seguinte composição: 
16 (Dezesseis) Questões de Língua Portuguesa 
24 (Vinte e quatro) Questões de Conhecimentos Específicos 
 
Médico Pediatra – 20 H 
Prova composta por 40 (quarenta) questões objetivas valendo 2,5 (dois vírgula cinco) pontos 
cada uma com 4 alternativas de resposta com a seguinte composição: 
16 (Dezesseis) Questões de Língua Portuguesa 
24 (Vinte e quatro) Questões de Conhecimentos Específicos 
 
Médico Pediatra Neonatologista – 20H 
Prova composta por 40 (quarenta) questões objetivas valendo 2,5 (dois vírgula cinco) pontos 
cada uma com 4 alternativas de resposta com a seguinte composição: 
16 (Dezesseis) Questões de Língua Portuguesa 
24 (Vinte e quatro) Questões de Conhecimentos Específicos 
 
Médico Pediatra Plantonista – 12H 
Prova composta por 40 (quarenta) questões objetivas valendo 2,5 (dois vírgula cinco) pontos 
cada uma com 4 alternativas de resposta com a seguinte composição: 



 

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA 

 

 

Página 76 de 111 

 

16 (Dezesseis) Questões de Língua Portuguesa 
24 (Vinte e quatro) Questões de Conhecimentos Específicos 
 
Médico Radiologista – 20H 
Prova composta por 40 (quarenta) questões objetivas valendo 2,5 (dois vírgula cinco) pontos 
cada uma com 4 alternativas de resposta com a seguinte composição: 
16 (Dezesseis) Questões de Língua Portuguesa 
24 (Vinte e quatro) Questões de Conhecimentos Específicos 
 
Motorista 
Prova composta por 40 (quarenta) questões objetivas valendo 2,5 (dois vírgula cinco) pontos 
cada uma com 4 alternativas de resposta com a seguinte composição: 
16 (Dezesseis) Questões de Língua Portuguesa 
24 (Vinte e quatro) Questões de Conhecimentos Específicos 
 
Motorista de Ambulância 
Prova composta por 40 (quarenta) questões objetivas valendo 2,5 (dois vírgula cinco) pontos 
cada uma com 4 alternativas de resposta com a seguinte composição: 
16 (Dezesseis) Questões de Língua Portuguesa 
24 (Vinte e quatro) Questões de Conhecimentos Específicos 
 
Motorista de Caminhão 
Prova composta por 40 (quarenta) questões objetivas valendo 2,5 (dois vírgula cinco) pontos 
cada uma com 4 alternativas de resposta com a seguinte composição: 
16 (Dezesseis) Questões de Língua Portuguesa 
24 (Vinte e quatro) Questões de Conhecimentos Específicos 
 
Musicista 
Prova composta por 40 (quarenta) questões objetivas valendo 2,5 (dois vírgula cinco) pontos 
cada uma com 4 alternativas de resposta com a seguinte composição: 
16 (Dezesseis) Questões de Língua Portuguesa 
24 (Vinte e quatro) Questões de Conhecimentos Específicos 
 
Operador de Escavadeira Articulada 
Prova composta por 40 (quarenta) questões objetivas valendo 2,5 (dois vírgula cinco) pontos 
cada uma com 4 alternativas de resposta com a seguinte composição: 
16 (Dezesseis) Questões de Língua Portuguesa 
24 (Vinte e quatro) Questões de Conhecimentos Específicos 
 
Operador de Guincho 
Prova composta por 40 (quarenta) questões objetivas valendo 2,5 (dois vírgula cinco) pontos 
cada uma com 4 alternativas de resposta com a seguinte composição: 
16 (Dezesseis) Questões de Língua Portuguesa 
24 (Vinte e quatro) Questões de Conhecimentos Específicos 
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Operador de Máquina 
Prova composta por 40 (quarenta) questões objetivas valendo 2,5 (dois vírgula cinco) pontos 
cada uma com 4 alternativas de resposta com a seguinte composição: 
16 (Dezesseis) Questões de Língua Portuguesa 
24 (Vinte e quatro) Questões de Conhecimentos Específicos 
 
Operador de Pá Carregadeira 
Prova composta por 40 (quarenta) questões objetivas valendo 2,5 (dois vírgula cinco) pontos 
cada uma com 4 alternativas de resposta com a seguinte composição: 
16 (Dezesseis) Questões de Língua Portuguesa 
24 (Vinte e quatro) Questões de Conhecimentos Específicos 
 
Operador de Rolo Compressor 
Prova composta por 40 (quarenta) questões objetivas valendo 2,5 (dois vírgula cinco) pontos 
cada uma com 4 alternativas de resposta com a seguinte composição: 
16 (Dezesseis) Questões de Língua Portuguesa 
24 (Vinte e quatro) Questões de Conhecimentos Específicos 
 
Orientador de Aluno 
Prova composta por 40 (quarenta) questões objetivas valendo 2,5 (dois vírgula cinco) pontos 
cada uma com 4 alternativas de resposta com a seguinte composição: 
12 (Doze) Questões de Língua Portuguesa 
12 (Doze) Questões de Matemática 
16 (Dezesseis) Questões de Conhecimentos Gerais 
 
Pedreiro 
Prova composta por 40 (quarenta) questões objetivas valendo 2,5 (dois vírgula cinco) pontos 
cada uma com 4 alternativas de resposta com a seguinte composição: 
12 (Doze) Questões de Língua Portuguesa 
12 (Doze) Questões de Matemática 
16 (Dezesseis) Questões de Conhecimentos Gerais 
 
Pintor de Parede 
Prova composta por 40 (quarenta) questões objetivas valendo 2,5 (dois vírgula cinco) pontos 
cada uma com 4 alternativas de resposta com a seguinte composição: 
12 (Doze) Questões de Língua Portuguesa 
12 (Doze) Questões de Matemática 
16 (Dezesseis) Questões de Conhecimentos Gerais 
 
Procurador 
Prova composta por 40 (quarenta) questões objetivas valendo 2 (dois) pontos cada uma com 5 
alternativas de resposta com a seguinte composição: 
16 (Dezesseis) Questões de Língua Portuguesa 
24 (Vinte e quatro) Questões de Conhecimentos Específicos 
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Professor de Artes 
Prova composta por 40 (quarenta) questões objetivas valendo 2,5 (dois vírgula cinco) pontos 
cada uma com 4 alternativas de resposta com a seguinte composição: 
16 (Dezesseis) Questões de Língua Portuguesa 
24 (Vinte e quatro) Questões de Conhecimentos Específicos 
 
Professor de Educação Física 
Prova composta por 40 (quarenta) questões objetivas valendo 2,5 (dois vírgula cinco) pontos 
cada uma com 4 alternativas de resposta com a seguinte composição: 
16 (Dezesseis) Questões de Língua Portuguesa 
24 (Vinte e quatro) Questões de Conhecimentos Específicos 
 
Professor de Matemática 
Prova composta por 40 (quarenta) questões objetivas valendo 2,5 (dois vírgula cinco) pontos 
cada uma com 4 alternativas de resposta com a seguinte composição: 
16 (Dezesseis) Questões de Língua Portuguesa 
24 (Vinte e quatro) Questões de Conhecimentos Específicos 
 
Professor de Português 
Prova composta por 40 (quarenta) questões objetivas valendo 2,5 (dois vírgula cinco) pontos 
cada uma com 4 alternativas de resposta com a seguinte composição: 
16 (Dezesseis) Questões de Língua Portuguesa 
24 (Vinte e quatro) Questões de Conhecimentos Específicos 
 
Professor Titular de Educação Especial 
Prova composta por 40 (quarenta) questões objetivas valendo 2,5 (dois vírgula cinco) pontos 
cada uma com 4 alternativas de resposta com a seguinte composição: 
16 (Dezesseis) Questões de Língua Portuguesa 
24 (Vinte e quatro) Questões de Conhecimentos Específicos 
 
Professor Titular de Educação Infantil 
Prova composta por 40 (quarenta) questões objetivas valendo 2,5 (dois vírgula cinco) pontos 
cada uma com 4 alternativas de resposta com a seguinte composição: 
16 (Dezesseis) Questões de Língua Portuguesa 
24 (Vinte e quatro) Questões de Conhecimentos Específicos 
 
Professor Titular de Ensino Fundamental 
Prova composta por 40 (quarenta) questões objetivas valendo 2,5 (dois vírgula cinco) pontos 
cada uma com 4 alternativas de resposta com a seguinte composição: 
16 (Dezesseis) Questões de Língua Portuguesa 
24 (Vinte e quatro) Questões de Conhecimentos Específicos 
 
Psicopedagogo 
Prova composta por 40 (quarenta) questões objetivas valendo 2,5 (dois vírgula cinco) pontos 
cada uma com 4 alternativas de resposta com a seguinte composição: 
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16 (Dezesseis) Questões de Língua Portuguesa 
24 (Vinte e quatro) Questões de Conhecimentos Específicos 
 
Servente 
Prova composta por 40 (quarenta) questões objetivas valendo 2,5 (dois vírgula cinco) pontos 
cada uma com 4 alternativas de resposta com a seguinte composição: 
12 (Doze) Questões de Língua Portuguesa 
12 (Doze) Questões de Matemática 
16 (Dezesseis) Questões de Conhecimentos Gerais 
 
Servente de Escola 
Prova composta por 40 (quarenta) questões objetivas valendo 2,5 (dois vírgula cinco) pontos 
cada uma com 4 alternativas de resposta com a seguinte composição: 
12 (Doze) Questões de Língua Portuguesa 
12 (Doze) Questões de Matemática 
16 (Dezesseis) Questões de Conhecimentos Gerais 
 
Sonoplasta e Iluminador 
Prova composta por 40 (quarenta) questões objetivas valendo 2,5 (dois vírgula cinco) pontos 
cada uma com 4 alternativas de resposta com a seguinte composição: 
12 (Doze) Questões de Língua Portuguesa 
12 (Doze) Questões de Matemática 
16 (Dezesseis) Questões de Conhecimentos Gerais 
 
Técnico de Agrimensor 
Prova composta por 40 (quarenta) questões objetivas valendo 2,5 (dois vírgula cinco) pontos 
cada uma com 4 alternativas de resposta com a seguinte composição: 
16 (Dezesseis) Questões de Língua Portuguesa 
24 (Vinte e quatro) Questões de Conhecimentos Específicos 
 
Técnico de Artes Cênicas 
Prova composta por 40 (quarenta) questões objetivas valendo 2,5 (dois vírgula cinco) pontos 
cada uma com 4 alternativas de resposta com a seguinte composição: 
12 (Doze) Questões de Língua Portuguesa 
12 (Doze) Questões de Matemática 
16 (Dezesseis) Questões de Conhecimentos Gerais 
 
Técnico de Enfermagem 
Prova composta por 40 (quarenta) questões objetivas valendo 2,5 (dois vírgula cinco) pontos 
cada uma com 4 alternativas de resposta com a seguinte composição: 
16 (Dezesseis) Questões de Língua Portuguesa 
24 (Vinte e quatro) Questões de Conhecimentos Específicos 
 
Técnico de Enfermagem Sala de Gesso 
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Prova composta por 40 (quarenta) questões objetivas valendo 2,5 (dois vírgula cinco) pontos 
cada uma com 4 alternativas de resposta com a seguinte composição: 
16 (Dezesseis) Questões de Língua Portuguesa 
24 (Vinte e quatro) Questões de Conhecimentos Específicos 
 
Técnico de Laboratório 
Prova composta por 40 (quarenta) questões objetivas valendo 2,5 (dois vírgula cinco) pontos 
cada uma com 4 alternativas de resposta com a seguinte composição: 
16 (Dezesseis) Questões de Língua Portuguesa 
24 (Vinte e quatro) Questões de Conhecimentos Específicos 
 
Técnico de Radiologia Médica – 24H 
Prova composta por 40 (quarenta) questões objetivas valendo 2,5 (dois vírgula cinco) pontos 
cada uma com 4 alternativas de resposta com a seguinte composição: 
16 (Dezesseis) Questões de Língua Portuguesa 
24 (Vinte e quatro) Questões de Conhecimentos Específicos 
 
Telefonista 
Prova composta por 40 (quarenta) questões objetivas valendo 2,5 (dois vírgula cinco) pontos 
cada uma com 4 alternativas de resposta com a seguinte composição: 
12 (Doze) Questões de Língua Portuguesa 
12 (Doze) Questões de Matemática 
16 (Dezesseis) Questões de Conhecimentos Gerais 
 
Terapeuta Ocupacional 
Prova composta por 40 (quarenta) questões objetivas valendo 2,5 (dois vírgula cinco) pontos 
cada uma com 4 alternativas de resposta com a seguinte composição: 
16 (Dezesseis) Questões de Língua Portuguesa 
24 (Vinte e quatro) Questões de Conhecimentos Específicos 
 
Topógrafo 
Prova composta por 40 (quarenta) questões objetivas valendo 2,5 (dois vírgula cinco) pontos 
cada uma com 4 alternativas de resposta com a seguinte composição: 
16 (Dezesseis) Questões de Língua Portuguesa 
24 (Vinte e quatro) Questões de Conhecimentos Específicos 
 
Vigia 
Prova composta por 40 (quarenta) questões objetivas valendo 2,5 (dois vírgula cinco) pontos 
cada uma com 4 alternativas de resposta com a seguinte composição: 
12 (Doze) Questões de Língua Portuguesa 
12 (Doze) Questões de Matemática 
16 (Dezesseis) Questões de Conhecimentos Gerais 
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Além da prova objetiva e prática (para os cargos que exigem prova prática), poderá ser 
requerida Avaliação Médica quando da convocação dos candidatos aprovados no 
Concurso Público e Avaliação Psicológica, quando se fizer necessário. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA 

 

 

Página 82 de 111 

 

 
 

EDITAL 01/2012 - ANEXO IV 
 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 
 
1. PROVA - LÍNGUA PORTUGUESA 

 
1.1. Programa da Prova: 

 
1.1.1. Português (Nível Alfabetizado):Ortografia: uso de S e Z. Emprego de SS, C, Ç, CH, EX, 
J e G. Divisão silábica: separação e partição de silabas. Classificação das palavras quanto ao 
número de sílabas. Acentuação gráfica: princípios básicos(regras), classificação das palavras 
quanto à posição da sílaba tônica, Classe de palavras(classes gramaticais). Flexões: gênero, 
número e grau do substantivo e adjetivo. Tempos e modos do verbo, Leitura e interpretação de 
textos elementares. 
 
1.1.2 Português (Nível Fundamental Completo): Ortografia: uso de S e Z. Emprego de SS, C, 
Ç, CH, EX, J e G. Divisão silábica: separação e partição de silabas. Classificação das palavras 
quanto ao número de sílabas. Acentuação gráfica: princípios básicos(regras), classificação das 
palavras quanto à posição da sílaba tônica, Classe de palavras(classes gramaticais). Flexões: 
gênero, número e grau do substantivo e adjetivo. Tempos e modos do verbo. Crase. Frase e 
Oração. Tipos de sujeito. Sinônimos e antônimos. Interpretação de texto. Sufixos e Prefixos. 
Tipos de predicado. Pronomes de Tratamento. Vozes do verbo. 
 
1.1.3. Português (Nível Médio Completo): Ortografia. Relações entre fonemas e grafias. 
Acentuação. Morfologia: Estrutura e formação de palavras. Classes de palavras e seu emprego. 
Flexão nominal e verbal. Sintaxe: Processos de coordenação e subordinação. Equivalência e 
transformação de estruturas. Discurso direto e indireto. Concordância nominal e verbal. 
Regência verbal e nominal. Crase. Pontuação. Interpretação de textos: Variedade de textos e 
adequação de linguagem. Estruturação do texto e dos parágrafos. Informações literais e 
inferências. Estruturação do texto: recursos de coesão. Significação contextual de palavras e 
expressões. Ponto de vista do autor. 
 
1.1.4. Português (Nível Superior): Ortografia. Relações entre fonemas e grafias. Acentuação. 
Morfologia: Estrutura e formação de palavras. Classes de palavras e seu emprego. Flexão 
nominal e verbal. Sintaxe: Processos de coordenação e subordinação. Equivalência e 
transformação de estruturas. Discurso direto e indireto. Concordância nominal e verbal. 
Regência verbal e nominal. Crase. Pontuação. Interpretação de textos: Variedade de textos e 
adequação de linguagem. Estruturação do texto e dos parágrafos. Informações literais e 
inferências. Estruturação do texto: recursos de coesão. Significação contextual de palavras e 
expressões. Ponto de vista do autor. 
 
2. PROVA - MATEMÁTICA 
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2.1 – Programa da Prova:  
 
2.1.1. Matemática (Nível Alfabetizado): Números naturais e inteiros: quatro operações 
fundamentais e resolução de problemas envolvendo as quatro operações. Sistema de 
numeração decimal e problemas envolvendo numeração decimal. Noções de dúzia, dezena, 
metade, dobro, triplo, um terço ou terça parte, um quarto ou quarta parte, número par e número 
impar e resolução de problemas. Sistema monetário nacional: o real e problemas envolvendo a 
nossa moeda. Área dos polígonos regulares. Volumes. Operações com frações e números 
decimais. Mínimo múltiplo comum. Equação do 1º grau. Regra de três simples. Análise de 
gráficos e tabelas. Resolução de situações-problema. 
 
2.1.2. Matemática (Nível Fundamental Completo): Números naturais e inteiros: operações e 
propriedades. Números racionais, representação fracionária e decimal: operações e 
propriedades. Razão e proporção. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. 
Potenciação. Radiciação. Porcentagem. Juros simples. Regra de três simples. Equação do 1º e 
2º grau. Unidades de medida. Sistema métrico decimal. Geometria plana: ângulos, polígonos 
regulares, cálculo de áreas, Teorema de Tales e Teorema de Pitágoras. Geometria Espacial: 
poliedros regulares, pirâmides, prismas, cilindros, cones e cálculo de volumes. Análise de 
gráficos e tabelas. Resolução de situações-problema. 
 
2.1.3. Matemática (Nível Médio Completo): Teoria dos conjuntos. Conjuntos numéricos 
(definições, operações e propriedades): números naturais, números inteiros, números racionais, 
números irracionais e números reais. Unidades de medida. Sistema métrico decimal. Mínimo 
múltiplo comum e máximo divisor comum. Relações: par ordenado, representação gráfica, 
produto cartesiano, relação binária, domínio e imagem e relação inversa. Análise de gráficos e 
tabelas. Teoria das funções. Funções do 1º grau. Funções do 2º grau. Equações irracionais. 
Inequações irracionais. Potenciação. Radiciação. Equação do 1º e 2º grau. Trigonometria. 
Seqüências. Progressão aritmética e geométrica. Matrizes. Determinantes. Sistemas lineares. 
Análise combinatória: principio fundamental de contagem, fatorial, permutações, arranjos e 
combinações. Binômio de Newton. Probabilidade. Razão e proporção. Regra de três simples e 
composta. Matemática financeira: porcentagem, capital, montante, descontos, lucros, prejuízos, 
taxas de juros, juros simples e juros compostos. Estatística. Geometria plana: ângulos, 
triângulos, quadriláteros, polígonos, circunferência e círculo, cálculo de áreas, Teorema de Tales, 
Teorema de Pitágoras. Geometria Espacial: poliedros regulares, pirâmides, prismas, cilindros, 
cones e cálculo de volumes. Resolução de situações-problema. 
 
3. PROVA – CONHECIMENTOS GERAIS 
 
3.1. Programa da Prova:  
 
3.1.1. CONHECIMENTOS GERAIS (Nível Alfabetizado): História e Geografia do Município de 
ITAQUAQUECETUBA - SP; História do Brasil; Geografia do Brasil; Atualidades: Aspectos da 
Sociedade Política do Brasil e Região de ITAQUAQUECETUBA - SP. 
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3.1.2. CONHECIMENTOS GERAIS (Nível Fundamental Completo): Lei Orgânica do Município 
de ITAQUAQUECETUBA - SP; História e Geografia do Município de ITAQUAQUECETUBA - SP; 
História Geral e do Brasil; Geografia do Brasil; Atualidades: Aspectos da Sociedade Política do 
Brasil e Região de ITAQUAQUECETUBA - SP. 
 
3.1.3. CONHECIMENTOS GERAIS (Nível Médio Completo): Constituição Estadual - Capitulo 
Sobre Servidores Públicos; Lei Orgânica do Município de ITAQUAQUECETUBA - SP; História e 
Geografia do Município de ITAQUAQUECETUBA - SP; História Geral e do Brasil; Geografia 
Geral e do Brasil; Atualidades: Aspectos da Sociedade Política do Brasil e Região de 
ITAQUAQUECETUBA - SP. 
 
4. PROVA - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
4.1. Programa da Prova: 
 
Agente de Controle de Zoonose 
Saúde: conceito e relação com o ambiente.  Saúde Pública: vigilância, prevenção de doenças e 
promoção de saúde.  Sistema Único de Saúde e cidadania.  Sociedade, ética e promoção de 
saúde. Saneamento básico e saúde.  Práticas de campo: reconhecimento de problemas de 
saúde e fatores de risco.  O ser humano e a saúde: aspectos básicos do organismo humano 
funcional. As infecções e as defesas do organismo. Doença e meio ambiente: agentes 
patológicos e ciclos vitais - endemias e doenças re-emergentes.  Trabalho e saúde - prevenção 
de doenças associadas ao trabalho.  Saúde nas comunidades: respeito a diferenças de classe, 
etnia, gênero e geração. 
 
Agente de Trânsito 
I - CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO: REGRAS GERAIS DE CIRCULAÇÃO: 01 - Normas 
Gerais de Circulação e Conduta; 02 - Regra de Preferência; 03 - Conversões; 04 - Dos 
Pedestres e Condutores não Motorizados; 05 - Classificação das Vias; LEGISLAÇÃO DE 
TRÂNSITO: 01 - Dos Veículos; 02 - Registro, Licenciamento e Dimensões; 03 - Classificação 
dos Veículos; 04 - Dos equipamentos obrigatórios; 05 - Da Condução de Escolares; 06 - Dos 
Documentos de Porte Obrigatório; 07 - Da Habilitação; 08 - Das Penalidades; 09 - Medidas e 
Processo Administrativo; 10 - Das Infrações; SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO: 01 - A Sinalização 
de Trânsito; 02 - Gestos e Sinais Sonoros; 03 - Conjunto de Sinais de Regulamentação; 04 - 
Conjunto de Sinais de Advertência; 05 - Placas de Indicação; DIREÇÃO DEFENSIVA: 01 - 
Direção Preventiva e Corretiva; 02 - Automatismos; 03 - Condição Insegura e Fundamentos da 
Prevenção de Acidentes; 04 - Leis da Física; 05 - Aquaplanagem; 06 - Tipos de Acidentes; 
PRIMEIROS SOCORROS: 01 - Como socorrer; 02 - ABC da Reanimação; 03 - Hemorragias; 04 
- Estado de Choque; 05 - Fraturas e Transporte de Acidentados; MEIO AMBIENTE: 01 - Meio 
Ambiente; NOÇÕES DE MECÂNICA: 01 - O Motor; 02 - Sistema de Transmissão e Suspensão; 
03 - Sistema de Direção e Freios; 04 - Sistema Elétrico, Pneus e Chassi. II - CONHECIMENTOS 
GERAIS DO VEÍCULO: 01 - Conhecimentos Práticos de Operação e Manutenção do veículo; 02 
- Procedimentos de Segurança; 03 - Funcionamento Básico dos Motores; 04 - Sistema de 
Lubrificação; 05 - Arrefecimento; 06 - Transmissão; 07 - Suspensão; 08 - Direção; 09 - Freios; 10 
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- Pneus; 11 - Painel de instrumentos; 12 - Sistema Elétrico. Motorista: Código de Trânsito 
Brasileiro. 
 
Arquiteto 
Projeto de arquiteturas; - métodos e técnicas de desenho e projeto; programação de 
necessidades físicas das atividades; estudos de viabilidade técnico-financeira; informática 
aplicada à arquitetura; controle ambiental das edificações (térmico acústico e luminoso);projetos 
complementares: especificações de materiais e serviços e dimensionamento básico; estrutura; 
fundações; instalações elétricas e hidrosanitárias; elevadores; ventilação/exaustão; ar  
condicionado; telefonia; prevenção contra incêndio; programação, controle e fiscalização de 
obras; orçamento e composição de custos, levantamento de quantitativos, planejamento e 
controle físico-financeiro; acompanhamento e aplicações de recursos (medições, emissão 
faturas e controle de materiais); acompanhamento de obras; construção e organização de 
canteiro de obras; execução de fundações, estruturas em concreto, madeira, alvenaria e aço; 
coberturas e impermeabilização; esquadrias; pisos e revestimentos; legislação e perícia; licitação 
e contratos; análise de contratos para execução de obras; vistoria e elaborações de laudos e 
pareceres; normas técnicas, legislação profissional; legislação ambiental e urbanista; projeto e 
urbanismo; métodos e técnicas de desenho e projeto urbano; - noções de sistema cartográfico e 
de geoprocessamento; dimensionamento e programação dos equipamentos públicos e 
comunitários; sistemas viários (hierarquização, dimensionamento e geometria); sistema de infra-
estrutura de parcelamentos urbanos: energia, pavimentação e saneamento (drenagem, 
abastecimento, coleta e tratamento de esgotos, coletas e destilação de resíduos sólidos); 
planejamento urbano; uso do solo; gestão urbana e instrumentos de gestão (planos diretores, 
análise de impactos ambientais urbanos, licenciamento ambiental, instrumentos econômicos e 
administrativos); aspectos sociais e econômicos do planejamento urbano; sustentabilidade 
urbana (agenda habitat e agenda 21); noções de avaliação de imóveis urbanos. 
 
Assistente Técnico Social 
A identidade da profissão do Serviço Social e seus determinantes ideo-políticos. O espaço 
ocupacional e as relações sociais que são estabelecidas pelo Serviço Social. A Questão Social, 
o contexto conjuntural, profissional e as perspectivas teórico-metodológicas do Serviço Social 
pós- reconceituação. O espaço sócio-ocupacional do Serviço social e as diferentes estratégias 
de intervenção profissional. As possibilidades, os limites e as demandas para o Serviço Social na 
esfera pública, privada e nas ONG. A instrumentalidade como elemento da intervenção 
profissional. O planejamento da intervenção e a elaboração de planos, programas e projetos 
sociais. O Serviço Social na contemporaneidade: as novas exigências do mercado de trabalho. 
Análise da questão social. Fundamentos históricos, teóricos e metodológicos do Serviço Social. 
Fundamentos históricos, teóricos e metodológicos do Serviço Social. 
 
Auxiliar de Enfermagem 
1. Lei do Exercício Profissional. 2. Código de Ética de Enfermagem. 3. Relação Humana com o 
cliente e Equipe multidisciplinar. 4. Cuidados de Enfermagem á Saúde do Adulto/ 
Idosos/Criança/Mulher e Adolescente. 5. Imunização: Calendário do Estado de São Paulo; 
Aplicação; Tipos. 6. Rede de Frio. 7. Diluição e Preparo de Medicamentos. 8.Administração de 
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Medicamentos. 9. Aplicação de nebulização e oxigenoterapia. 10. Curativos. 11. Sondagens 
Sinais Vitais. 12. Prevenção e Controle de Infecções. 
 
Biólogo 
1- Critérios de seleção de doadores para tecidos músculo-esqueléticos (TME). 2- Conhecimentos 
básicos sobre protocolos de banco de tecidos. 3- Transmissão de doenças em transplante de 
TME. 4- Conhecimentos básicos sobre formas de processamento (liofilização, criopreservação, 
desmineralização, ultracongelamento). 5- Técnicas de armazenamento de tecidos. 6- 
Conhecimentos básicos sobre formas de esterilização de tecidos (química e radioesterilização). 
7- Propriedades biomecânicas dos tecidos submetidos a diversas formas de esterilização. 8- 
Conhecimentos básicos sobre as propriedades e biologia das proteínas morfogenéticas ósseas. 
9- Noções sobre utilização de tecido músculo-esqueléticos. 10- Conceitos de osteoindução, 
osteocondução e osteogênese. 11- Técnicas de desengorduramento ósseo. 12- Noções sobre 
sala limpa. 13- Controle de qualidade em banco de tecidos. 14- Legislação que envolve 
operação de banco de tecidos e transplantes no Brasil. 15- Células tronco. 16- Ética e legislação 
profissional. 17- Microbiologia e imunologia: estrutura bacteriana, isolamento, identificação e 
classificação de bactérias, esterilização, desinfecção e antissepsia. 18- Bactérias piogênicas: 
estafilococos e estreptococos, cocus e bastonetes gram-negativos, bacilos álcool-acidos 
resistentes, infecção bacterianas por anaeróbios esporulados. 19- Prevenção, tratamento e 
epidemiologia de doenças infecciosas, vacinas. 20- Interferência de medicamentos/alimentos em 
exames laboratorias. 21- Virologia. 22- Fungos. 23- Hematologia geral: índice hematimétricos, 
hemostasia e coagulação. 24- Imunohematologia. 25- Noções básicas de imunologia: antígeno e 
anticorpo. 26- Imunidade humoral e celular, hipersensibilidade, reações de fixação de 
complemento, aglutinação e precipitação. 27- Parasitologia: helmintologia, protozoologia e 
entologia. 
 
Cirurgião Dentista 
Ética Profissional e Legislação. Trabalho cirúrgico em odontologia. Radiografia e revelação. 
Orientação para a saúde bucal. Atendimento clínico. Controle da lesão e reabilitação do usuário. 
Exames clínicos e diagnósticos. Participação na programação das atividades e seu controle, 
notadamente, a de treinamento ou aperfeiçoamento de profissionais e auxiliares. Participação 
nas ações de educação e saúde, individualmente ou em grupos, tanto nas unidades de saúde 
quanto na comunidade. Participação nas ações de controle social. Participação junto à equipe de 
saúde de capacitação de recursos humanos, planejamento, coordenação, supervisão e 
execução de serviços, programas ou projetos na área de odontologia. Participação nas ações 
que visem a implementação, efetivação e consolidação dos princípios. 

 
Dentista 
Ética Profissional e Legislação. Trabalho cirúrgico em odontologia. Radiografia e revelação. 
Orientação para a saúde bucal. Atendimento clínico. Controle da lesão e reabilitação do usuário. 
Exames clínicos e diagnósticos. Participação na programação das atividades e seu controle, 
notadamente, a de treinamento ou aperfeiçoamento de profissionais e auxiliares. Participação 
nas ações de educação e saúde, individualmente ou em grupos, tanto nas unidades de saúde 
quanto na comunidade. Participação nas ações de controle social. Participação junto à equipe de 
saúde de capacitação de recursos humanos, planejamento, coordenação, supervisão e 
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execução de serviços, programas ou projetos na área de odontologia. Participação nas ações 
que visem a implementação, efetivação e consolidação dos princípios. 

 
Endodontista 20H 
1 - Semiologia: Processos de diagnóstico; 02 - Radiologia: Física das radiações, filmes, 
processamento, anatomia radiográfica e aspectos radiográficos dos cistos e tumores, técnicas 
radiográficas, interpretação radiográfica. 03 - Patologia oral: Aspectos gerais. 04 - Cirurgias orais 
menores: Exodontias, dentes inclusos, apicetomias e cirurgias pré-protéticas. 05 - Prótese total e 
parcial removível: Noções básicas. 06 - Periodontia: Anatomia e fisiologia do periodonto; Exame, 
diagnóstico e prognóstico; Princípios básicos de oclusão. 07 - Dentística: Restaurações 
metálicas; restaurações plásticas: diretas e indiretas (inlay e onlay com resinas compostas); 
restaurações cerâmicas e do tipo Inlay/Onlay; Plano de tratamento e condutas terapêuticas 
integradas; Limite cervical das restaurações; Noções de oclusão e ajuste oclusal em dentística; 
08 - Endodontia: Topografia da câmara pulpar; Alterações da polpa dental e do periápice; 
Tempos operatórios do tratamento dos canais radiculares; Diagnóstico e prognóstico; 09 - 
Diagnóstico e tratamento das emergências em odontologia; 10 - Diagnóstico e pronto 
atendimento das emergências médicas em consultório odontológico (ABC da ressuscitação 
cardiorrespiratória); 11 - Biossegurança: Aspectos de interesse em odontologia; 12 - 
Anestesiologia: Técnicas, soluções anestésicas (farmacologia, indicações e contra-indicações), 
complicações; 13 - Terapêutica e Farmacologia: Analgésicos, antiinflamatórios não esteróides, 
antimicrobianos; Uso profilático dos antibióticos; Controle da ansiedade em odontologia 
(ansiolíticos); 14 - Saúde Coletiva: Promoção de saúde; Epidemiologia dos problemas bucais; 
Índices e indicadores; Prevenção, diagnóstico e tratamento das principais doenças bucais; Flúor: 
uso; metabolismo; mecanismo de ação; intoxicação crônica e aguda; Educação em saúde bucal; 
Política de saúde; 15 - Odontopediatria: Crescimento e Desenvolvimento. Noções de interesse 
Odontopediátrico; Diagnóstico e Plano de Tratamento em Clínica Odontopediátrica; Doença 
Periodontal na Criança; Cariologia; Prevenção das Doenças Cárie e periodontal; Tratamento 
Restaurador das Lesões de Cárie; Terapia Endodôntica em Decíduos; Traumatismo; Cárie 
dentária na criança e no adolescente; Métodos mecânicos e quimioterápicos de higiene bucal; 16 
- Deontologia e Ética Odontológica; 17 - Materiais Dentários: Estrutura Dental; Materiais 
Restauradores Plásticos Diretos; Adesivos Dentinários; Cimentos e Bases Protetoras; Materiais 
para Moldagem; Resinas Acrílicas; Materiais para higiene bucal e prevenção. 
 
Engenheiro Cartográfico 
Conceitos e definições. Comunicação cartográfica fundamental. Mapas e cartas. Tendências, 
projeto cartográfico. Projeções cartográficas. Ambiente digital. Semiologia gráfica. 
Georreferenciamento, confecção de mapas básicos e bases cartográficas digitais. Mapeamento 
temático.Fontes de dados. Conversão analógico-digital. Estruturas, matricial e vetorial. 
Topologia. Medição de coordenadas 2D e 3D. Avaliação de distâncias e áreas. Qualidade de 
dados geométricos, temáticos, temporais. Classificação de documentos. Atualização 
cartográfica. MDT - representação de superfícies, interpolação e extrapolação espacial. Métodos 
de representação de superfícies. Triangulações. Autocorrelação espacial. Ponderação. 
Krigagem. Técnicas de interpolação. Modelos numéricos. Geodésia - geodésia geométrica, 
conceitos fundamentais. Geometria do elipsóide, Linha geodésica, Problemas direto e inverso, 
Sistemas de referência, transformação entre sistemas, tipos de coordenadas e conversões, 
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geodésia tridimensional, altitudes, geodésia física e geofísica, determinação da gravidade, 
ondulações geoidais, geodésia espacial, princípios e métodos, sistemas, GPS, observáveis, 
estratégias de observação e métodos de levantamento, cálculo, métodos de levantamentos 
clássicos, equipamentos, sensoriamento remoto - espectro eletromagnético. Interação energia-
matéria. Assinaturas espectrais. Sensores ativos e passivos. Imageadores e não imageadores. 
Sensores “Along-Track” e “Across-Track”. Características geométricas. Sensores termais, 
multiespectrais e hiperespectrais. Sensores analógicos e sensores digitais. Radares, 
repetibilidade. Princípios e tecnologias envolvidas. Resolução. Aplicações. Níveis de aquisição 
terrestre, aéreo e orbital. Erros e distorções. Sistemas orbitais, Filtragem. Contraste. 
Classificação supervisionada, não supervisionada e híbrida. Fusão de imagens. Imagens 
sintéticas, pós-processamento e suavização. Aplicações, fotometria - conceitos e definições, 
fotogrametria aérea e terrestre. Câmeras digitais. Processamento de imagens digitais. 
Aerotriangulação analógica, analítica e digital. Restituição, reambulação. Projeto e plano de vôo 
sistemas de informação - sistemas de informação geográfica (GIS). Sistemas de informação 
cartográfica. CAD. Histórico. Conceitos e definições. Projeto e análise de sistemas, 
componentes, funcionalidades. Interação homem-máquina. Atributos espaciais e não espaciais. 
Tempo. Caracterização de fenômenos. Modelos numéricos. Simulação. Semântica. Aquisição de 
dados, conversão entre estruturas. Compatibilização e padronização de dados cartográficos. 
Metadados. Armazenamento de dados, bancos de dados. Visualização científica e cartográfica. 
Análise de dados, Entidades discretas e contínuas. Algoritmos. Operações lógicas, aritméticas, 
trigonométricas e estatísticas. Redes. Divulgação e compartilhamento de dados. Legislação 
específica - Legislação decorrente das atividades de aerolevantamento, mapeamento em 
território nacional, levantamentos geodésicos e do exercício profissional. Ajustamento de 
observações - classificação dos erros, Sistema de equações lineares e o M. M.Q, ajustamento 
de observações diretas, método dos parâmetros, variação de coordenadas, elipse dos erros, 
propagação de erros. Legislação fundiária: Capitulo II - Seção II da Constituição Estadual - 
Política Fundiária. Lei Estadual 6.557, de 08 de janeiro de 2001, que dispõe sobre as terras de 
domínio do estado e sua atuação no processo de discriminação e regularização fundiária. 
Conhecimentos básicos sobre fiscalização: competência para fiscalizar, ações fiscais, 
diligências, autos de infração, multas e outras penalidades, recursos. 
 
Engenheiro Civil 
1. EDIFICAÇÕES : Materiais de construção civil - Componentes de alvenaria – tijolos 
cerâmicos e blocos vazados; Concreto armado – dosagem, amassamento, lançamento e cura;  
Argamassas para revestimento – chapisco, reboco e emboço;  Aço para concreto armado – tipos 
de aço e classificação. Tecnologia das edificações: Estudos preliminares;  Levantamento 
topográfico do terreno:  Anteprojetos e projetos:   Canteiro de obras:  Alvenarias de vedação e 
alvenarias estruturais;  Formas para concreto armado; Sistema de formas de madeira; Cobertura 
das edificações; Telhados cerâmicos – suporte e telhas. 2. HIDRÁULICA E SANEAMENTO:  
Abastecimento de água - Demanda e consumo de água. Estimativa de vazões;  Adutoras; 
Estações elevatórias; Princípios do tratamento de água. Esgotamento sanitário - Sistemas 
estáticos para a disposição de esgotos; Rede coletora; Princípios do tratamento de esgotos. 
Drenagem pluvial - Estimativa de contribuições; Galerias e canais de combate a  incêndio. 
Limpeza pública - Estimativa de contribuições;  Coleta de resíduos sólidos  domiciliares; 
Compostagem;  Aterro sanitário e controlado. Instalações hidráulico-sanitárias - Projeto e 
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dimensionamento de   instalações prediais de água fria; Projeto e dimensionamento de 
instalações prediais de esgotos sanitários; Projeto e dimensionamento de instalações prediais de 
águas pluviais; Projeto e dimensionamento de instalações prediais.  3. ESTRUTURAS E 
GEOTECNIA : Resistência dos materiais - Tensões, deformações, propriedades mecânicas 
dos materiais, torção, flexão, cisalhamento, linha elástica, flambagem, critérios de resistência; 
Concreto Armado - Materiais, normas, solicitações normais, flexão normal simples, 
cisalhamento, controle da fissuração, aderência, lajes maciças e nervuradas, punção, torção, 
deformações na flexão, pilares; Teoria das Estruturas - Morfologia das estruturas, 
carregamentos, idealização. Estruturas isostáticas planas e espaciais. Estudo de cabos. 
Princípio dos Trabalhos Virtuais. Cálculo de deslocamentos em estruturas isostáticas: método da 
carga unitária. Análise de estruturas estaticamente indeterminadas: método das forças. Análise 
de estruturas cinematicamente indeterminadas: método dos deslocamentos, Métodos de 
energia. Geotecnia - Mecânica dos solos, fundações. 
 
Fisioterapeuta 
Anatomia; Fisiologia; Neurologia; Ortopedia; Fundamentos de Fisioterapia; Cinesioterapia; 
Fisioterapia aplicada à Neurologia - Infantil - Adulto; Fisioterapia aplicada à Ortopedia e 
Traumatologia; Fisioterapia aplicada à Ginecologia e Obstetrícia; Fisioterapia aplicada à 
Pneumologia; Arts. 196 a 200 da Constituição Federal; Lei 8080, de 19/09/1990; Lei 8142, de 
28/12/1990; Norma Operacional Básica do SUS 01/1996; Norma Operacional da Assistência à 
Saúde/SUS 01/2002; Emenda Constitucional nº. 29/2000. 
 
Fonoaudiólogo 
Anatomia e fisiologia dos Órgãos da fala, voz, audição e linguagem. Sistemas e processos de 
Comunicação: órgãos responsáveis. Patologias Fonoaudiológicas: Conceito, Etiologia, 
Tratamento. Psicomotricidade: Teoria, Técnicas em Terapias Psicomotoras. Aspectos 
Neurológicos ligados à linguagem: Estruturas, Processos Neurológicos envolvidos na fala, voz, 
audição, linguagem. Terapia Fonoaudiológica: Níveis de Prevenção, Intervenção Precoce, 
Reeducação Psicomotora, Reeducação da Deglutição Atípica. Reabilitação Fonoaudiológica: 
(afasias, displasias, disfemias, afonia e disfonia, disartria, dislalias, disortografias, dislexias, 
disgrafias, discalculias, atrasos de linguagem por transtornos). Avaliação Audiológica: Laudos, 
Diagnósticos e Prognósticos, Principais Testes Complementares. Ética Profissional. 
 
Médico Cirurgião Geral Plantonista – 12H 
Respostas endócrino-metabólicas ao trauma. Equilíbrio hidrosalino e Ácido básico. Nutrição em 
cirurgia. Cicatrização, Ferida cirúrgica, Fundamentos Técnicos dos processos da Síntese 
Cirúrgica. Infecção Cirúrgica. Cuidados do pré e pós-operatório. Choque. Parada cardíaca. 
Insuficiência respiratória aguda. Hemorragia, distúrbio de coagulação, terapêutica transfusional. 
Insuficiência renal aguda. Anestesia, aspectos gerais, bloqueios, anestesia local e geral. 
Traumatismo em geral, Politraumatizado, Primeiro socorro e transporte. Traumatismo do crânio e 
da face, aspectos gerais. Traumatismos cervicais; Traumatismos torácicos; Traumatismos 
abdominais. Traumatismos pelve-perineais. Traumatismos vasculares periféricos. Queimaduras. 
Afecções cirúrgicas do pescoço; anomalias congênitas, tumores primitivos, adenopatias e 
infecções cervicais, tumores das glândulas salivares. Afecções cirúrgicas da tireóide e da 
paratireóide. Afecções cirúrgicas supra-renais. Afecções cirúrgicas da mama. Afecções 
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cirúrgicas da parede torácica, Toracotomias. Afecções cirúrgicas da pleura e do pulmão. 
Afecções cirúrgicas da parede abdominal, Hernias. Afecções cirúrgicas do medianismo. 
Afecções cirúrgicas do peritônio e do retoperitônio. Acesso a cavidade peritoneal, drenagens. 
Afecções cirúrgicas do diafragma. Abdome agudo. Aspectos gerais. Obstruções intestinais. 
Hemorragia digestiva. Afecções cirúrgicas do esôfago. Afecções cirúrgicas do fígado e das vias 
biliares. Afecções cirúrgicas doestômago. Afecções cirúrgicas do duodeno. Afecções cirúrgicas 
do pâncreas. Afecções cirúrgicas do Jejunoíleo. Afecções cirúrgicas do colo e apêndice 
vermiforme. Afecções cirúrgicas do reto e ânus. Afecções cirúrgicas do baço. Sintomas. 
Hipertensão portal. Arteriopatias oclusivas. Insuficiência arterial aguda. Infecções, tumores e 
cistos, da pele e do tecido celular subcutâneo. Neoplasias: Aspectos Gerais. Afecções cirúrgicas 
das veias. Úlcera de perna. Código de Ética médica. 
 
Médico Clínico Geral – 20H 
1. Diretrizes e bases da implantação do SUS. Constituição da República Federativa do Brasil – 
Saúde. 2. Organização da Atenção Básica no Sistema Único de Saúde. 3. Epidemiologia, 
história natural e prevenção de doenças. 4. Reforma Sanitária e Modelos Assistenciais de Saúde 
– Vigilância em Saúde. 5. Indicadores de nível de saúde da população. 6. Políticas de 
descentralização e atenção primária à Saúde. 7. Doenças de notificação compulsória no Estado 
de São Paulo. 8. Código de Ética Médica. 9. Atualidades sobre Saúde Pública e Medicina Geral. 
10. Saúde Pública. 11. Medicina Social e Preventiva. 12. Epidemiologia e Fisiopatologia. 
Manifestações clínicas e diagnósticas. 13. Tratamento e prevenção de doenças: reumática, 
hematológica, pâncreas, gastrintestinal, renais e do trato urinário, cardiovasculares, respiratórias, 
infectocontagiosas, nutricionais e metabólicas do sistema endócrino, imunológicas, neurológicas, 
dermatológicas, psiquiátricas, ginecológicas, ortopédicas, pediátricas. 14. Código de Processo 
Ético. 
 
Médico Clínico Geral Plantonista – 12H 
1. Diretrizes e bases da implantação do SUS. Constituição da República Federativa do Brasil – 
Saúde. 2. Organização da Atenção Básica no Sistema Único de Saúde. 3. Epidemiologia, 
história natural e prevenção de doenças. 4. Reforma Sanitária e Modelos Assistenciais de Saúde 
– Vigilância em Saúde. 5. Indicadores de nível de saúde da população. 6. Políticas de 
descentralização e atenção primária à Saúde. 7. Doenças de notificação compulsória no Estado 
de São Paulo. 8. Código de Ética Médica. 9. Atualidades sobre Saúde Pública e Medicina Geral. 
10. Saúde Pública. 11. Medicina Social e Preventiva. 12. Epidemiologia e Fisiopatologia. 
Manifestações clínicas e diagnósticas. 13. Tratamento e prevenção de doenças: reumática, 
hematológica, pâncreas, gastrintestinal, renais e do trato urinário, cardiovasculares, respiratórias, 
infectocontagiosas, nutricionais e metabólicas do sistema endócrino, imunológicas, neurológicas, 
dermatológicas, psiquiátricas, ginecológicas, ortopédicas, pediátricas. 14. Código de Processo 
Ético. 
 
Médico do Trabalho – 20H 
Conceito de Medicina do trabalho, Saúde Ocupacional e Saúde do Trabalhador. 2. Legislação 
sobre Higiene,Segurança e Medicina do trabalho da CLT. 3. Principais Convenções e 
Recomendações  da OIT ratificadas pelo Brasil. 4. Portaria 3.214, normas regulamentadoras e 
textos complementares. 5 Estrutura institucional de Saúde Ocupacional no Brasil: entidades e 
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Serviços de Medicina do trabalho: finalidade, organização e atividades. 6. Legislação 
Previdenciária (Leis 8.812 e 8.213 e Decreto 3.048). 7. Acidentes do trabalho: conceito, 
principais causas, aspecto legais, registro, taxas de freqüência e gravidade, custos, prevenção. 
8. Aposentadoria especial: Critérios para concessão. 9. Comissão Interna de Prevenção de 
acidentes(CIPA): conceito, organização e normatização. 10. NR-7: Programa de Controle Médico 
de Saúde Ocupacional - PCMSO: Diretrizes, responsabilidades e implantação. 11. NR-9: 
Programa de Prevenção de riscos Ambientais – PPRA: estrutura, desenvolvimento e 
responsabilidade. 12. Indicador biológico e monitoramento; conceito e aplicação. 13. Doenças 
relacionadas com o trabalho.  (de acordo com o manual de normas de doenças relacionadas 
com o trabalho do Ministério da Saúde): conceito, causas, nexo técnico, aspectos 
fisiopatológicos, aspectos legais, aspectos periciais, registro de doença e medidas preventivas. 
14. Princípios básicos da identificação, avaliação e controle dos principais fatores de riscos 
(biológico, químico, físico, ergonômico) das doenças relacionadas com o Trabalho. 15. 
Ambientes e condições insalubres: aspectos legais, limite tolerância, nível de ação,  avaliações 
ambientais quantitativas e qualitativas, enquadramento etc. higiene dos ambientes de trabalho e 
instalações acessórias (sanitários, vestiários, refeitórios, etc.). 16. Controle médico de grupos de 
trabalhadores especiais (menores, deficientes, alcoolismo, portadores de doenças cônicas, etc.). 
17. Câncer ocupacional: classificação dos carcinógenos, mecanismo, principais substâncias e 
processos de trabalho que implicam em carcinogenicidade potencial. 18. Toxicologia 
ocupacional. 19. Ergonomia aplicada ao trabalho. 20. Profilaxia de doença transmissíveis 
relacionadas com a saúde do trabalhador. 21. Biossegurança: conceito e normas. 22. Resíduos: 
tipo, coleta, trabalho e tratamento. Manejo ambiental de resíduos do domicílio, do comércio e da 
industria. 23. Fisiologia do exercício, nutrição, desempenho físico e saúde do trabalhador. 24. 
Promoção de saúde nos ambientes de trabalho. 25. Protocolos da RENAST. 

 
Médico Neurologista – 20H 
Anatomia e Fisiologia do Sistema nervoso Central e periférico.  Patologia e Fisiopatologia dos 
transtornos do Sistema Nervoso Central e Periférico. Semiologia neurológica. Grandes 
categorias das afecções neurológicas: demências e distúrbios da atividade cortical superior, 
comas e outros distúrbios do estado da consciência; distúrbios do movimento; distúrbio do sono. 
Doença cérebro-vascular. Doenças neuromusculares - nervos, músculos e junção mio-neural; 
doenças tóxicas e metabólicas; tumores; doenças desmielinizantes; doenças infecciosas do 
sistema nervoso;  doença neurológica no contexto da  infecção pelo HIV; epilepsias; 
hidrocefalias e transtornos do fluxo liquórico; cefaléias; disgenesias do sistema nervoso; 
manifestações   neurológicas   das   doenças   sistêmicas;   neurologia   do   trauma   e   
urgências   em neurologia.   Indicações e interpretações da propedêutica armada em neurologia: 
liquor, neuroimagem,  estudos neurofisiológicos – eletroencefalograma,  eletroneuromiografia e 
potenciais evocados, medicina nuclear aplicada à neurologia. 
 
Médico Ortopedista Plantonista – 12H 
1.  Osteomielite hematogênica aguda; 2.  Lombalgia, lombociatalgia e hérnia discal; 3.  Fraturas 
do punho de mão; 4.  Fraturas dos ossos do antebraço; 5.  Fraturas supracondilianas do úmero 
na criança; 6.  Fraturas do úmero; 7.  Fraturas e luxações na cintura pélvica; 8.  Fraturas do terço 
proximal do fêmur; 9.  Epifisiolistese do fêmur; 10.  Fraturas supracondilianas do fêmur; 11.  
Fraturas no joelho; 12.  Lesões ligamentares e meniscais do joelho; 13.  Fraturas da diáfise tibial 
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e fraturas do tornozelo; 14.  Fraturas dos ossos do tarso; 15.  Fraturas e luxações da coluna 
vertebral. 
 
Médico Pediatra – 20 H 
Programas de atenção à saúde da criança (CD, IRA, Diarréia/TRO, Imunização, Aleitamento 
materno); Relação médico-família-criança; Cuidados com o recém-nascido.  Problemas comuns 
do ambulatório em pediatria: alimentação da criança; crescimento e desenvolvimento; vacinas, 
prevenção de acidentes, violência e maus tratos; dificuldades escolares, distúrbios nutricionais; 
doenças das vias aéreas superiores, respiratórias agudas e crônicas, cardiovasculares, 
digestivas; do trato urinário; neurológicas, infecto-contagiosas e parasitárias; afecções cirúrgicas 
comuns da infância; problemas dermatológicos na infância; linfadenomegalias e 
hepatoesplenomegalias, convulsões. Medicina do adolescente. Urgências em pediatria.   
 
Médico Pediatra Neonatologista – 20H 
Atendimento do recém-nascido (RN) na sala de parto. Cuidados com o RN de baixo peso e 
normal. Asfixia perinatal. Distúrbios metabólicos do RN: hipoglicemia, RN filho de mãe diabética, 
distúrbios do cálcio e magnésio, sódio e potássio e acidose metabólica. Icterícia neonatal. 
Infecções congênitas, perinatais e neonatais. Afecções cirúrgicas no período neonatal. Patologia 
do lactente e da criança. Distúrbios cardiocirculatórios: cardiopatias congênitas, choque, crise 
hipertensiva, insuficiência cardíaca, reanimação cardiorrespiratória. Distúrbios respiratórios: 
afecções de vias aéreas superiores, bronquite, bronquiolite,estado de mal asmático, insuficiência 
respiratória aguda, pneumopatias agudas e derrames pleurais.Distúrbios metabólicos e 
endócrinos: acidose e alcalose metabólicas, desidratação aguda, diabetes mellitus, hipo e 
hipertireoidismo, insuficiência supra-renal. Distúrbios neurológicos: coma, distúrbios motores de 
instalação aguda, estado de mal convulsivo. Distúrbios do aparelho urinário e renal: 
glomerulopatias, infecções do trato urinário, insuficiência renal aguda e crônica, Síndrome 
hemolítico-urêmica, síndrome nefrótica. Distúrbios onco-hematológicos: anemias carenciais e 
hemolíticas, hemorragia digestiva, leucemias e tumores sólidos, síndromes hemorrágicas. 
Patologia do fígado e das vias biliares: hepatites virais, insuficiência hepática. Doenças 
infectocontagiosas: AIDS, diarreias agudas, doenças infecciosas comuns da infância, 
estafilococcias e estreptococcias, infecção hospitalar, meningoencegalites virais e fúngicas, 
sepse e meningite de etiologia bacteriana, tuberculose, viroses respiratórias. Acidentes: 
acidentes por submersão, intoxicações exógenas agudas. Reanimação neonatal. Alojamento 
conjunto. Bases práticas e fisiológicas do aleitamento materno. Seguimento do recém-nascido 
prematuro nos primeiros anos de vida.Exame físico e classificação do recém-nascido. 
Tocotraumatismos. Apneia do recém-nascido. Anemia.Policitemia. Trombocitopenias. Distúrbios 
hemorrágicos. Uso de sangue e derivados. Encefalopatia hipóxico-isquêmica. Síndrome do 
desconforto respiratório neonatal. Pneumonia. Síndrome de aspiração meconial. Taquipneia 
transitória do recém-nascido. Displasia broncopulmonar. Hipertensão pulmonar persistente 
neonatal. Síndromes de extravasamento de ar. Distúrbios do metabolismo da glicose. Recém 
nascido de mãe diabética. Distúrbios do metabolismo ácido-básico. Infecções congênitas 
perinatais: sífilis, rubéola, toxoplasmose, citomegalia, hepatites, doença de chagas. Afecções 
cirúrgicas do período neonatal. Morte cerebral no recém-nascido. Afecções do trato urinário. 
Afecções neonatais do trato digestivo. Enterite necrosante. Afecções oftalmológicasdo recém-
nascido. Retinopatia da prematuridade. Nutrição e avaliação nutricional do recém-nascido. 
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Princípios de ventilação mecânica neonatal. Ventilação não-invasiva no recém-nascido: cpap. 
Terapia com surfactante exógeno. Afecções ortopédicas do recém-nascido. Doença metabólica 
óssea do pré-termo. Afecções dermatológicas do período neonatal. Erros inatos do metabolismo. 
Principais síndromes genéticas neonatais. O recém-nascido de mãe dependente de drogas. 
Analgesia e sedação do recém  - nascido. Aspectos epidemiológicos e mortalidade perinatal.  
Conceito de risco e identificação de grupos de risco neonatal. 
 
Médico Pediatra Plantonista – 12H 
Programas de atenção à saúde da criança (CD, IRA, Diarréia/TRO, Imunização, Aleitamento 
materno); Relação médico-família-criança; Cuidados com o recém-nascido.  Problemas comuns 
do ambulatório em pediatria: alimentação da criança; crescimento e desenvolvimento; vacinas, 
prevenção de acidentes, violência e maus tratos; dificuldades escolares, distúrbios nutricionais; 
doenças das vias aéreas superiores, respiratórias agudas e crônicas, cardiovasculares, 
digestivas; do trato urinário; neurológicas, infecto-contagiosas e parasitárias; afecções cirúrgicas 
comuns da infância; problemas dermatológicos na infância; linfadenomegalias e 
hepatoesplenomegalias, convulsões. Medicina do adolescente. Urgências em pediatria.   
 
Médico Radiologista – 20H 
1. A descoberta do raio X. 2. Noções básicas sobre radiação, efeitos biológicos da radiação e 
proteção radiológica. 3. Urografia escretora - Finalidade. 4. Escanometria - finalidade. 5. Ossos 
do crânio e da coluna vertebral - Anatomia. 6. Efeitos danosos da radiação à saúde e dosagens 
máximas permitidas em 12 meses. 7. Usos de contrastes iodados em radiologia. 8. Incidências 
fronto-naso, mento-naso e perfil do crânio. 9. Noções elementares sobre equipamentos 
radiológicos, filmes, chassis, grades, processadoras, revelação, contrastes radiológicos e 
preparo de pacientes.  
 
Motorista 
I - CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO: REGRAS GERAIS DE CIRCULAÇÃO: 01 - Normas 
Gerais de Circulação e Conduta; 02 - Regra de Preferência; 03 - Conversões; 04 - Dos 
Pedestres e Condutores não Motorizados; 05 - Classificação das Vias; LEGISLAÇÃO DE 
TRÂNSITO: 01 - Dos Veículos; 02 - Registro, Licenciamento e Dimensões; 03 - Classificação 
dos Veículos; 04 - Dos equipamentos obrigatórios; 05 - Da Condução de Escolares; 06 - Dos 
Documentos de Porte Obrigatório; 07 - Da Habilitação; 08 - Das Penalidades; 09 - Medidas e 
Processo Administrativo; 10 - Das Infrações; SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO: 01 - A Sinalização 
de Trânsito; 02 - Gestos e Sinais Sonoros; 03 - Conjunto de Sinais de Regulamentação; 04 - 
Conjunto de Sinais de Advertência; 05 - Placas de Indicação; DIREÇÃO DEFENSIVA: 01 - 
Direção Preventiva e Corretiva; 02 - Automatismos; 03 - Condição Insegura e Fundamentos da 
Prevenção de Acidentes; 04 - Leis da Física; 05 - Aquaplanagem; 06 - Tipos de Acidentes; 
PRIMEIROS SOCORROS: 01 - Como socorrer; 02 - ABC da Reanimação; 03 - Hemorragias; 04 
- Estado de Choque; 05 - Fraturas e Transporte de Acidentados; MEIO AMBIENTE: 01 - Meio 
Ambiente; NOÇÕES DE MECÂNICA: 01 - O Motor; 02 - Sistema de Transmissão e Suspensão; 
03 - Sistema de Direção e Freios; 04 - Sistema Elétrico, Pneus e Chassi. II - CONHECIMENTOS 
GERAIS DO VEÍCULO: 01 - Conhecimentos Práticos de Operação e Manutenção do veículo; 02 
- Procedimentos de Segurança; 03 - Funcionamento Básico dos Motores; 04 - Sistema de 
Lubrificação; 05 - Arrefecimento; 06 - Transmissão; 07 - Suspensão; 08 - Direção; 09 - Freios; 10 
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- Pneus; 11 - Painel de instrumentos; 12 - Sistema Elétrico. Motorista: Código de Trânsito 
Brasileiro. 13 - Constituição da República Federativa do Brasil – promulgada em 5 de outubro de 
1988, Artigos 5°, 37 ao 41, 205 ao 214, 227 ao 229. 14 - Lei Federal n° 8.069, de 13/07/90 – 
Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, Artigo 53 a 59 e 136 a 137. 
 
Motorista de Ambulância 
I - CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO: REGRAS GERAIS DE CIRCULAÇÃO: 01 - Normas 
Gerais de Circulação e Conduta; 02 - Regra de Preferência; 03 - Conversões; 04 - Dos 
Pedestres e Condutores não Motorizados; 05 - Classificação das Vias; LEGISLAÇÃO DE 
TRÂNSITO: 01 - Dos Veículos; 02 - Registro, Licenciamento e Dimensões; 03 - Classificação 
dos Veículos; 04 - Dos equipamentos obrigatórios; 05 - Da Condução de Escolares; 06 - Dos 
Documentos de Porte Obrigatório; 07 - Da Habilitação; 08 - Das Penalidades; 09 - Medidas e 
Processo Administrativo; 10 - Das Infrações; SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO: 01 - A Sinalização 
de Trânsito; 02 - Gestos e Sinais Sonoros; 03 - Conjunto de Sinais de Regulamentação; 04 - 
Conjunto de Sinais de Advertência; 05 - Placas de Indicação; DIREÇÃO DEFENSIVA: 01 - 
Direção Preventiva e Corretiva; 02 - Automatismos; 03 - Condição Insegura e Fundamentos da 
Prevenção de Acidentes; 04 - Leis da Física; 05 - Aquaplanagem; 06 - Tipos de Acidentes; 
PRIMEIROS SOCORROS: 01 - Como socorrer; 02 - ABC da Reanimação; 03 - Hemorragias; 04 
- Estado de Choque; 05 - Fraturas e Transporte de Acidentados; MEIO AMBIENTE: 01 - Meio 
Ambiente; NOÇÕES DE MECÂNICA: 01 - O Motor; 02 - Sistema de Transmissão e Suspensão; 
03 - Sistema de Direção e Freios; 04 - Sistema Elétrico, Pneus e Chassi. II - CONHECIMENTOS 
GERAIS DO VEÍCULO: 01 - Conhecimentos Práticos de Operação e Manutenção do veículo; 02 
- Procedimentos de Segurança; 03 - Funcionamento Básico dos Motores; 04 - Sistema de 
Lubrificação; 05 - Arrefecimento; 06 - Transmissão; 07 - Suspensão; 08 - Direção; 09 - Freios; 10 
- Pneus; 11 - Painel de instrumentos; 12 - Sistema Elétrico. Motorista: Código de Trânsito 
Brasileiro. 13 - Constituição da República Federativa do Brasil – promulgada em 5 de outubro de  
1988, Artigos 5°, 37 ao 41, 205 ao 214, 227 ao 229. 14 - Lei Federal n° 8.069, de 13/07/90 – 
Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, Artigo 53 a 59 e 136 a 137. 
 
Motorista de Caminhão 
I - CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO: REGRAS GERAIS DE CIRCULAÇÃO: 01 - Normas 
Gerais de Circulação e Conduta; 02 - Regra de Preferência; 03 - Conversões; 04 - Dos 
Pedestres e Condutores não Motorizados; 05 - Classificação das Vias; LEGISLAÇÃO DE 
TRÂNSITO: 01 - Dos Veículos; 02 - Registro, Licenciamento e Dimensões; 03 - Classificação 
dos Veículos; 04 - Dos equipamentos obrigatórios; 05 - Da Condução de Escolares; 06 - Dos 
Documentos de Porte Obrigatório; 07 - Da Habilitação; 08 - Das Penalidades; 09 - Medidas e 
Processo Administrativo; 10 - Das Infrações; SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO: 01 - A Sinalização 
de Trânsito; 02 - Gestos e Sinais Sonoros; 03 - Conjunto de Sinais de Regulamentação; 04 - 
Conjunto de Sinais de Advertência; 05 - Placas de Indicação; DIREÇÃO DEFENSIVA: 01 - 
Direção Preventiva e Corretiva; 02 - Automatismos; 03 - Condição Insegura e Fundamentos da 
Prevenção de Acidentes; 04 - Leis da Física; 05 - Aquaplanagem; 06 - Tipos de Acidentes; 
PRIMEIROS SOCORROS: 01 - Como socorrer; 02 - ABC da Reanimação; 03 - Hemorragias; 04 
- Estado de Choque; 05 - Fraturas e Transporte de Acidentados; MEIO AMBIENTE: 01 - Meio 
Ambiente; NOÇÕES DE MECÂNICA: 01 - O Motor; 02 - Sistema de Transmissão e Suspensão; 
03 - Sistema de Direção e Freios; 04 - Sistema Elétrico, Pneus e Chassi. II - CONHECIMENTOS 
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GERAIS DO VEÍCULO: 01 - Conhecimentos Práticos de Operação e Manutenção do veículo; 02 
- Procedimentos de Segurança; 03 - Funcionamento Básico dos Motores; 04 - Sistema de 
Lubrificação; 05 - Arrefecimento; 06 - Transmissão; 07 - Suspensão; 08 - Direção; 09 - Freios; 10 
- Pneus; 11 - Painel de instrumentos; 12 - Sistema Elétrico. Motorista: Código de Trânsito 
Brasileiro. 13 - Constituição da República Federativa do Brasil – promulgada em 5 de outubro de  
1988, Artigos 5°, 37 ao 41, 205 ao 214, 227 ao 229. 14 - Lei Federal n° 8.069, de 13/07/90 – 
Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, Artigo 53 a 59 e 136 a 137. 
 
Musicista 
1. Critérios para seleção de objetivos, conteúdos e materiais em atividades de educação musical. 
2. Os eixos do ensino em educação musical: produzir, apreciar e contextualizar. 3.Princípios de 
educação musical: a música como discurso, o discurso musical de cada pessoa e a fluência. 4. 
Aprendizagem musical: materiais, expressão, forma e valor. 5.Valores, normas e atitudes em 
educação musical. 6. Avaliação em música: competências, habilidades, hábitos e atitudes. 7. A 
criação no processo de aprendizagem musical. 8. A organização do espaço e do tempo de 
trabalho em práticas musicais educativas. 9. Educação musical formal e informal: aproximações 
e diferenças. 10. Instrumentos de registro e documentação de atividades musicais educativas. 
11. A pesquisa como fonte de instrução e de comunicação em música. 12. Música como 
conhecimento: produção, fruição e reflexão. 13. Comunicação e expressão em música: 
interpretação, improvisação e composição. 14. Apreciação significativa em música: escuta, 
envolvimento e compreensão. 15.A música como produto cultural e histórico: música e sons do 
mundo. 
 
Operador de Escavadeira Articulada 
I - CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO: REGRAS GERAIS DE CIRCULAÇÃO: 01 - Normas 
Gerais de Circulação e Conduta; 02 - Regra de Preferência; 03 - Conversões; 04 - Dos 
Pedestres e Condutores não Motorizados; 05 - Classificação das Vias; LEGISLAÇÃO DE 
TRÂNSITO: 01 - Dos Veículos; 02 - Registro, Licenciamento e Dimensões; 03 - Classificação 
dos Veículos; 04 - Dos equipamentos obrigatórios; 05 - Da Condução de Escolares; 06 - Dos 
Documentos de Porte Obrigatório; 07 - Da Habilitação; 08 - Das Penalidades; 09 - Medidas e 
Processo Administrativo; 10 - Das Infrações; SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO: 01 - A Sinalização 
de Trânsito; 02 - Gestos e Sinais Sonoros; 03 - Conjunto de Sinais de Regulamentação; 04 - 
Conjunto de Sinais de Advertência; 05 - Placas de Indicação; DIREÇÃO DEFENSIVA: 01 - 
Direção Preventiva e Corretiva; 02 - Automatismos; 03 - Condição Insegura e Fundamentos da 
Prevenção de Acidentes; 04 - Leis da Física; 05 - Aquaplanagem; 06 - Tipos de Acidentes; 
PRIMEIROS SOCORROS: 01 - Como socorrer; 02 - ABC da Reanimação; 03 - Hemorragias; 04 
- Estado de Choque; 05 - Fraturas e Transporte de Acidentados; MEIO AMBIENTE: 01 - Meio 
Ambiente; NOÇÕES DE MECÂNICA: 01 - O Motor; 02 - Sistema de Transmissão e Suspensão; 
03 - Sistema de Direção e Freios; 04 - Sistema Elétrico, Pneus e Chassi. II - CONHECIMENTOS 
GERAIS DO VEÍCULO: 01 - Conhecimentos Práticos de Operação e Manutenção do veículo; 02 
- Procedimentos de Segurança; 03 - Funcionamento Básico dos Motores; 04 - Sistema de 
Lubrificação; 05 - Arrefecimento; 06 - Transmissão; 07 - Suspensão; 08 - Direção; 09 - Freios; 10 
- Pneus; 11 - Painel de instrumentos; 12 - Sistema Elétrico. Motorista: Código de Trânsito 
Brasileiro. 13 - Constituição da República Federativa do Brasil – promulgada em 5 de outubro de  
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1988, Artigos 5°, 37 ao 41, 205 ao 214, 227 ao 229. 14 - Lei Federal n° 8.069, de 13/07/90 – 
Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, Artigo 53 a 59 e 136 a 137. 
 
Operador de Guincho 
I - CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO: REGRAS GERAIS DE CIRCULAÇÃO: 01 - Normas 
Gerais de Circulação e Conduta; 02 - Regra de Preferência; 03 - Conversões; 04 - Dos 
Pedestres e Condutores não Motorizados; 05 - Classificação das Vias; LEGISLAÇÃO DE 
TRÂNSITO: 01 - Dos Veículos; 02 - Registro, Licenciamento e Dimensões; 03 - Classificação 
dos Veículos; 04 - Dos equipamentos obrigatórios; 05 - Da Condução de Escolares; 06 - Dos 
Documentos de Porte Obrigatório; 07 - Da Habilitação; 08 - Das Penalidades; 09 - Medidas e 
Processo Administrativo; 10 - Das Infrações; SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO: 01 - A Sinalização 
de Trânsito; 02 - Gestos e Sinais Sonoros; 03 - Conjunto de Sinais de Regulamentação; 04 - 
Conjunto de Sinais de Advertência; 05 - Placas de Indicação; DIREÇÃO DEFENSIVA: 01 - 
Direção Preventiva e Corretiva; 02 - Automatismos; 03 - Condição Insegura e Fundamentos da 
Prevenção de Acidentes; 04 - Leis da Física; 05 - Aquaplanagem; 06 - Tipos de Acidentes; 
PRIMEIROS SOCORROS: 01 - Como socorrer; 02 - ABC da Reanimação; 03 - Hemorragias; 04 
- Estado de Choque; 05 - Fraturas e Transporte de Acidentados; MEIO AMBIENTE: 01 - Meio 
Ambiente; NOÇÕES DE MECÂNICA: 01 - O Motor; 02 - Sistema de Transmissão e Suspensão; 
03 - Sistema de Direção e Freios; 04 - Sistema Elétrico, Pneus e Chassi. II - CONHECIMENTOS 
GERAIS DO VEÍCULO: 01 - Conhecimentos Práticos de Operação e Manutenção do veículo; 02 
- Procedimentos de Segurança; 03 - Funcionamento Básico dos Motores; 04 - Sistema de 
Lubrificação; 05 - Arrefecimento; 06 - Transmissão; 07 - Suspensão; 08 - Direção; 09 - Freios; 10 
- Pneus; 11 - Painel de instrumentos; 12 - Sistema Elétrico. Motorista: Código de Trânsito 
Brasileiro. 13 - Constituição da República Federativa do Brasil – promulgada em 5 de outubro de  
1988, Artigos 5°, 37 ao 41, 205 ao 214, 227 ao 229. 14 - Lei Federal n° 8.069, de 13/07/90 – 
Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, Artigo 53 a 59 e 136 a 137. 
 
Operador de Máquina 
I - CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO: REGRAS GERAIS DE CIRCULAÇÃO: 01 - Normas 
Gerais de Circulação e Conduta; 02 - Regra de Preferência; 03 - Conversões; 04 - Dos 
Pedestres e Condutores não Motorizados; 05 - Classificação das Vias; LEGISLAÇÃO DE 
TRÂNSITO: 01 - Dos Veículos; 02 - Registro, Licenciamento e Dimensões; 03 - Classificação 
dos Veículos; 04 - Dos equipamentos obrigatórios; 05 - Da Condução de Escolares; 06 - Dos 
Documentos de Porte Obrigatório; 07 - Da Habilitação; 08 - Das Penalidades; 09 - Medidas e 
Processo Administrativo; 10 - Das Infrações; SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO: 01 - A Sinalização 
de Trânsito; 02 - Gestos e Sinais Sonoros; 03 - Conjunto de Sinais de Regulamentação; 04 - 
Conjunto de Sinais de Advertência; 05 - Placas de Indicação; DIREÇÃO DEFENSIVA: 01 - 
Direção Preventiva e Corretiva; 02 - Automatismos; 03 - Condição Insegura e Fundamentos da 
Prevenção de Acidentes; 04 - Leis da Física; 05 - Aquaplanagem; 06 - Tipos de Acidentes; 
PRIMEIROS SOCORROS: 01 - Como socorrer; 02 - ABC da Reanimação; 03 - Hemorragias; 04 
- Estado de Choque; 05 - Fraturas e Transporte de Acidentados; MEIO AMBIENTE: 01 - Meio 
Ambiente; NOÇÕES DE MECÂNICA: 01 - O Motor; 02 - Sistema de Transmissão e Suspensão; 
03 - Sistema de Direção e Freios; 04 - Sistema Elétrico, Pneus e Chassi. II - CONHECIMENTOS 
GERAIS DO VEÍCULO: 01 - Conhecimentos Práticos de Operação e Manutenção do veículo; 02 
- Procedimentos de Segurança; 03 - Funcionamento Básico dos Motores; 04 - Sistema de 
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Lubrificação; 05 - Arrefecimento; 06 - Transmissão; 07 - Suspensão; 08 - Direção; 09 - Freios; 10 
- Pneus; 11 - Painel de instrumentos; 12 - Sistema Elétrico. Motorista: Código de Trânsito 
Brasileiro. 13 - Constituição da República Federativa do Brasil – promulgada em 5 de outubro de  
1988, Artigos 5°, 37 ao 41, 205 ao 214, 227 ao 229. 14 - Lei Federal n° 8.069, de 13/07/90 – 
Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, Artigo 53 a 59 e 136 a 137. 
 
Operador de Pá Carregadeira 
I - CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO: REGRAS GERAIS DE CIRCULAÇÃO: 01 - Normas 
Gerais de Circulação e Conduta; 02 - Regra de Preferência; 03 - Conversões; 04 - Dos 
Pedestres e Condutores não Motorizados; 05 - Classificação das Vias; LEGISLAÇÃO DE 
TRÂNSITO: 01 - Dos Veículos; 02 - Registro, Licenciamento e Dimensões; 03 - Classificação 
dos Veículos; 04 - Dos equipamentos obrigatórios; 05 - Da Condução de Escolares; 06 - Dos 
Documentos de Porte Obrigatório; 07 - Da Habilitação; 08 - Das Penalidades; 09 - Medidas e 
Processo Administrativo; 10 - Das Infrações; SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO: 01 - A Sinalização 
de Trânsito; 02 - Gestos e Sinais Sonoros; 03 - Conjunto de Sinais de Regulamentação; 04 - 
Conjunto de Sinais de Advertência; 05 - Placas de Indicação; DIREÇÃO DEFENSIVA: 01 - 
Direção Preventiva e Corretiva; 02 - Automatismos; 03 - Condição Insegura e Fundamentos da 
Prevenção de Acidentes; 04 - Leis da Física; 05 - Aquaplanagem; 06 - Tipos de Acidentes; 
PRIMEIROS SOCORROS: 01 - Como socorrer; 02 - ABC da Reanimação; 03 - Hemorragias; 04 
- Estado de Choque; 05 - Fraturas e Transporte de Acidentados; MEIO AMBIENTE: 01 - Meio 
Ambiente; NOÇÕES DE MECÂNICA: 01 - O Motor; 02 - Sistema de Transmissão e Suspensão; 
03 - Sistema de Direção e Freios; 04 - Sistema Elétrico, Pneus e Chassi. II - CONHECIMENTOS 
GERAIS DO VEÍCULO: 01 - Conhecimentos Práticos de Operação e Manutenção do veículo; 02 
- Procedimentos de Segurança; 03 - Funcionamento Básico dos Motores; 04 - Sistema de 
Lubrificação; 05 - Arrefecimento; 06 - Transmissão; 07 - Suspensão; 08 - Direção; 09 - Freios; 10 
- Pneus; 11 - Painel de instrumentos; 12 - Sistema Elétrico. Motorista: Código de Trânsito 
Brasileiro. 13 - Constituição da República Federativa do Brasil – promulgada em 5 de outubro de  
1988, Artigos 5°, 37 ao 41, 205 ao 214, 227 ao 229. 14 - Lei Federal n° 8.069, de 13/07/90 – 
Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, Artigo 53 a 59 e 136 a 137. 
 
Operador de Rolo Compressor 
I - CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO: REGRAS GERAIS DE CIRCULAÇÃO: 01 - Normas 
Gerais de Circulação e Conduta; 02 - Regra de Preferência; 03 - Conversões; 04 - Dos 
Pedestres e Condutores não Motorizados; 05 - Classificação das Vias; LEGISLAÇÃO DE 
TRÂNSITO: 01 - Dos Veículos; 02 - Registro, Licenciamento e Dimensões; 03 - Classificação 
dos Veículos; 04 - Dos equipamentos obrigatórios; 05 - Da Condução de Escolares; 06 - Dos 
Documentos de Porte Obrigatório; 07 - Da Habilitação; 08 - Das Penalidades; 09 - Medidas e 
Processo Administrativo; 10 - Das Infrações; SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO: 01 - A Sinalização 
de Trânsito; 02 - Gestos e Sinais Sonoros; 03 - Conjunto de Sinais de Regulamentação; 04 - 
Conjunto de Sinais de Advertência; 05 - Placas de Indicação; DIREÇÃO DEFENSIVA: 01 - 
Direção Preventiva e Corretiva; 02 - Automatismos; 03 - Condição Insegura e Fundamentos da 
Prevenção de Acidentes; 04 - Leis da Física; 05 - Aquaplanagem; 06 - Tipos de Acidentes; 
PRIMEIROS SOCORROS: 01 - Como socorrer; 02 - ABC da Reanimação; 03 - Hemorragias; 04 
- Estado de Choque; 05 - Fraturas e Transporte de Acidentados; MEIO AMBIENTE: 01 - Meio 
Ambiente; NOÇÕES DE MECÂNICA: 01 - O Motor; 02 - Sistema de Transmissão e Suspensão; 
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03 - Sistema de Direção e Freios; 04 - Sistema Elétrico, Pneus e Chassi. II - CONHECIMENTOS 
GERAIS DO VEÍCULO: 01 - Conhecimentos Práticos de Operação e Manutenção do veículo; 02 
- Procedimentos de Segurança; 03 - Funcionamento Básico dos Motores; 04 - Sistema de 
Lubrificação; 05 - Arrefecimento; 06 - Transmissão; 07 - Suspensão; 08 - Direção; 09 - Freios; 10 
- Pneus; 11 - Painel de instrumentos; 12 - Sistema Elétrico. Motorista: Código de Trânsito 
Brasileiro. 13 - Constituição da República Federativa do Brasil – promulgada em 5 de outubro de  
1988, Artigos 5°, 37 ao 41, 205 ao 214, 227 ao 229. 14 - Lei Federal n° 8.069, de 13/07/90 – 
Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, Artigo 53 a 59 e 136 a 137. 
 
Procurador 
DIREITO CONSTITUCIONAL: Conceito e Classificação de Constituição. Aplicabilidade e 
Interpretação das Normas Constitucionais. Poder Constituinte. Direitos e Garantias 
Fundamentais. Direitos Políticos. Entidades Componentes da Federação Brasileira (União, 
Estados, Distrito Federal, Municípios). Administração Pública. Organização dos Poderes, 
Ministério Público e Tribunais de Contas. O Processo Legislativo. Controle de 
Constitucionalidade (Ação Direta de Inconstitucionalidade; Ação Declaratória de 
Constitucionalidade). Emendas à Constituição. Lei Orgânica do Município. Ação Popular. 
Mandado de Segurança. DIREITO ADMINISTRATIVO:  Conceito, Evolução Histórica, Fontes, 
Interpretação, Relação com outros ramos do Direito. Princípios Informativos do Direito 
Administrativo. Administração Pública. Administração Direta e Indireta. Poderes e deveres da 
Administração. Serviço Público. Conceito, Classificação, Requisitos, Desconcentração e 
Descentralização, Delegação, Concessão, Permissão e Autorização. Servidores públicos. Atos 
Administrativos. Poder Regulamentar de Polícia. Licitação - Lei 8.666/93 e suas alterações. 
Pregão Lei 10.520/02. Contrato Administrativo. Parcerias Públicas e Privadas. Desapropriação. 
Bens Públicos. Processo Administrativo e Sindicância. Responsabilidade Civil do Estado. 
Controle da Administração Pública. Improbidade Administrativa – Lei 8.429/92. Comissões 
Parlamentares de Inquérito. DIREITO PENAL – Dos Crimes Contra a Administração Pública. 
Crimes de Responsabilidade dos Prefeitos – Decreto – lei n° 201/1.967. Crimes da Lei de 
Licitações – Lei 8.666/93. DIREITO TRABALHISTA: Aspectos Gerais: Conceito de Empregado e 
de Empregador. Sucessão de Empresas. Princípios e Fontes do Direito do Trabalho. Das 
Normas Gerais de Tutela do Trabalho: Da Duração do Trabalho; Do Salário Mínimo; Das Férias 
Anuais. Das Normas Especiais de Tutela do Trabalho. Do Contrato Individual do Trabalho. Das 
Convenções Coletivas de Trabalho. Das Comissões de Conciliação Prévia (Lei nº 9.958, de 
12/01/2000). Gratificação de Natal. Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Organização 
Sindical. Justiça do Trabalho. Processo Judiciário do Trabalho. DIREITO TRIBUTÁRIO: Sistema 
Constitucional Tributário. Competência Tributária. Tributos e suas espécies. Fontes do Direito 
Tributário: vigência, aplicação, interpretação e integração da legislação tributária. Da obrigação 
tributária. Crédito tributário. Garantias e privilégios do Crédito tributário. Processo administrativo 
tributário. A execução fiscal (Lei Federal n° 6.830/80 e suas alterações). Plano Plurianual. Lei de 
Diretrizes Orçamentárias. Lei Orçamentária. Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 
n° 101/2.000). DIREITO PROCESSUAL CIVIL: Da Jurisdição e da ação. Organização Judiciária. 
Competência Das partes e dos procuradores. Do Ministério Público. Processo e Procedimento. 
Dos atos processuais. Pressupostos Processuais Da formação,da suspensão e da extinção do 
processo. Citação e Intimação. Do processo ordinário. Do processo nos Tribunais. Dos recursos. 
Do processo de execução.  Da execução em geral. Execução Contra a Fazenda Pública. Dos 
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embargos do devedor. Do processo cautelar. Dos procedimentos especiais. Inquérito Civil e 
Ação Civil Pública. DIREITO CIVIL: Princípios gerais do Direito Civil. Dos bens. Dos fatos 
jurídicos. Do direito das coisas. Do Direito das obrigações. Teoria das obrigações contratuais e 
extra contratuais. Responsabilidade Civil. 
 
Professor de Artes 
O ensino de Educação Artística no ensino fundamental; O conhecimento Arte no currículo 
escolar: razões e finalidades; As diferentes linguagens artísticas e a educação; Teoria da arte: 
arte como conhecimento, produção e expressão; A construção do Universo Cultural através da 
Arte: Das origens  do teatro, da música e das artes visuais à contemporaneidade:características, 
produções e produtores dos principais períodos, escolas, movimentos e tendências no Brasil e 
no Mundo; Elementos básicos das expressões artísticas (coreográficas, teatrais, musicais, 
visuais, audiovisuais); Artes visuais: elementos de visualidade e suas relações: comunicação na 
contemporaneidade; Artes Cênicas: jogos teatrais na escola; teatro na escola; Música: 
elementos estruturais da linguagem musical, tendências musicais quanto ao ensino da música 
na sala de aula; Dança: papel da dança na educação; As danças como manifestações culturais; 
A metodologia do ensino de arte: Proposta triangular: fazer, apreciar e contextualizar; Aplicação 
didática e prática dos seguintes referenciais: Arte - área de conhecimento, Arte - Linguagem, 
Arte e Educação. 
 
Professor de Educação Física 
O conjunto de temas apresentados a seguir constitui-se em referencial teórico para avaliar o 
candidato em relação à Educação Física no Ensino Fundamental e Ensino Médio, voltado para 
um ensino por competência enquanto área do conhecimento, abrangendo: Objetivos, conteúdos, 
metodologia e avaliação na Educação Física Escolar; Tendências pedagógicas; Seu objeto de 
estudo nas dimensões filosófica, política, sócio-cultural, psicológica e biológica; Cultura corporal 
do movimento; Esporte e jogo na escola: competição, cooperação e transformação didático-
pedagógica; Crescimento e desenvolvimento motor, Mídia e educação física; Educação física 
inclusiva e qualidade de vida. 
 
Professor de Matemática 
O conjunto de temas apresentado a seguir é um referencial para avaliar o candidato em relação 
aos conhecimentos específicos de Matemática que poderá desenvolver na Educação Básica. É 
também um referencial para avaliá-lo quanto aos fundamentos que estruturam o trabalho 
curricular em Matemática e quanto à aplicação didática e metodológica desses conhecimentos 
na prática da sala de aula. 1. ARITMÉTICA E CONJUNTOS: os conjuntos numéricos (naturais, 
inteiros, racionais, irracionais e reais); operações básicas, propriedades, divisibilidade, contagem 
e princípio multiplicativo. Proporcionalidade. 2. ÁLGEBRA: Equações de 1º e 2º graus; funções 
elementares, suas representações gráficas e aplicações: lineares, quadráticas, exponenciais, 
logarítmicas e trigonométricas; progressões aritméticas e geométricas; polinômios; números 
complexos; matrizes, sistemas lineares e aplicações na informática; fundamentos de matemática 
financeira. 3. ESPAÇO E FORMA: Geometria plana, plantas e mapas; geometria espacial; 
geometria métrica; geometria analítica. 4. TRATAMENTO DE DADOS: Fundamentos de 
estatística; análise combinatória e probabilidade; análise e interpretação de informações 
expressas em gráficos e tabelas. 5. MATEMÁTICA, SOCIEDADE E CURRÍCULO: Currículos de 



 

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA 

 

 

Página 100 de 111 

 

Matemática e recentes movimentos de Reforma. A Matemática e seu ensino dentro do atual 
panorama sócio-cultural e econômico. Os objetivos da Matemática na Educação Básica. Seleção 
e organização dos conteúdos para o Ensino Fundamental e Médio. Resolução de Problemas e a 
História da Matemática como meios para ensinar e aprender Matemática. 
 
Professor de Português 
1. Leitura e compreensão de texto. Linguagem e texto: uso, funções e análise, norma padrão, 
variações lingüísticas, tipologia textual (elementos característicos de cada tipo e gêneros 
textuais), diferença entre língua oral e língua escrita, relações de intertextualidade, coesão e 
coerência textuais. 2. Estrutura, uso e funções da língua materna: Fonética e fonologia - 
aspectos conceituais: fonema e letra; produção de fonemas; classificação dos fonemas; 
encontros vocálicos e consonantais; divisão silábica.  Ortografia – representação gráfica dos 
fonemas, notações léxicas (sinais de acentuação). Pontuação. Crase. Morfologia – estruturas 
das palavras  (morfemas, radicais, prefixos, sufixos), processo de formação e flexão de palavras, 
classes gramaticais.  Sintaxe: concordância (nominal e verbal); regência (nominal e verbal); 
colocação de pronomes; análise sintática da oração e do período. Emprego de tempos e modos 
verbais. 3. Literatura brasileira: principais características e obras dos períodos: colonial/barroco; 
romantismo; realismo; simbolismo; pré-modernismo, modernismo; literatura contemporânea. 
 
Professor Titular de Educação Especial 
Declaração de Salamanca. Lei nº 9.394, de 20/12/1996 - Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional. Lei nº 8.069, de 13/07/1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei 10.172/01 – 
Plano Nacional de Educação– Educação Especial. Diretrizes Nacionais para a Educação 
Especial na Educação Básica. Parâmetros Curriculares Nacionais – Adaptações curriculares – 
estratégias para a educação de alunos com necessidades educacionais especiais. Atendimento 
Educacional Especializado. Formação de professores. Terminalidade Específica. Objetivos da 
Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva. Diretrizes da 
Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva. Concepção de 
Inclusão Educacional. Redes de Apoio a Educação Inclusiva. Sala de recurso multifuncional. 
Sistema LIBRAS.  
 
Professor Titular de Educação Infantil 
I - CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS: 01 - Projeto Político Pedagógico (caracterização, 
elaboração e execução); 02 - Colegiado Escolar (composição, atribuições e participação dos 
segmentos); 03 - A relação escola, comunidade e família 04 - O trabalho escolar e o processo de 
inclusão; 05 - A contextualização dos currículos (interdisciplinaridade, transdisciplinaridade e 
multidisciplinaridade); 06 - Os processos e os instrumentos de avaliação da aprendizagem; 07 - 
Organização dos tempos e espaços escolares; 08 - Leitura Escrita e Processos de 
Aprendizagem na Alfabetização; 09 – Referencial Curricular Nacional Volumes 1, 2 e 3; A 
criança e a Educação Infantil, A cultura da infância e a cultura infantil: concepção de infância e 
de educação infantil. Construindo identidades nas interações: conhecendo a criança. , A 
ludicidade como dimensão humana. Educação Infantil: todo cuidado educa e toda educação 
cuida. Fundamentos da Educação Infantil: as contribuições da filosofia, da antropologia, da 
sociologia e da psicologia. A formação do professor de crianças de 0 a 5 anos. Políticas Públicas 
da Educação Infantil. História da Educação Infantil. A Legislação e a Educação Infantil. 
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Pedagogia da Educação Infantil. Pedagogia do Olhar e da Escuta. Pedagogia das Relações. 
Pedagogia da Diferença. A organização dos tempos e espaços na Educação Infantil. A 
Educação Infantil e a família Atores e Protagonistas. Constituição da República Federativa do 
Brasil  - promulgada a 05 de outubro de 1988 – artigos 5º, 7º ao 41, 205 ao 214 e 227 ao 229. 
Lei Federal nº. 9394/ 96 – Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei Federal 
nº. 8069/ 90 – Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Parecer CNE / CEB nº. 
20/2009 e Resolução CNE / CEB nº. 05/2009 – Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Educação Infantil. Parecer CNE / CP nº. 03/04 e Resolução CNE / CP nº. 01/04 – Institui as 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino 
de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. 
 
Professor Titular de Ensino Fundamental 
I - CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS: 01 - Projeto Político Pedagógico (caracterização, 
elaboração e execução); 02 - Colegiado Escolar (composição, atribuições e participação dos 
segmentos); 03 - A relação escola, comunidade e família 04 - O trabalho escolar e o processo de 
inclusão; 05 - A contextualização dos currículos (interdisciplinaridade, transdisciplinaridade e 
multidisciplinaridade); 06 - Os processos e os instrumentos de avaliação da aprendizagem; 07 - 
Organização dos tempos e espaços escolares; 08 - Parâmetros Curriculares Nacionais; 09 - 
Leitura Escrita e Processos de Aprendizagem na Alfabetização; II – ESPECÍFICA: 
MATEMÁTICA: sistema de numeração: números naturais - operações. Números racionais 
(representação fracionária e decimal, operações) Porcentagem, Medidas de grandeza. 
Comprimento. Superfície (quadrado, retângulo, triângulo). Volume (cubo, paralelepípedo e 
retângulo). Capacidade, massa e tempo. Noções de geometria: ponto, reta, plano, polígono e 
sólido.; CIÊNCIAS: seres vivos e inatos. A natureza e os elementos que constituem: ar, água, 
solo, rochas. Ecossistemas: cadeia alimentar, poluição, preservação do meio 
ambiente,reprodução dos seres vivos, higiene, alimentação, doenças,crescimento e 
desenvolvimento; HISTÓRIA: aspectos metodológicos do ensino de História : identidade 
biológica, social civil e cultural do aluno e da família; Identificação dos serviços públicos (público 
e privado). Os serviços urbanos, ontem e hoje. Os portugueses e a apropriação da terra.; 
GEOGRAFIA: dimensão espacial do corpo; relação nos espaços de vivência - escola, família e 
vizinhança; Produção e organização da vida no espaço de vivências (atividades econômicas, 
importância do processo industrial, relações cidade-campo); Recursos naturais; Elementos 
naturais (produção e distribuição das culturas); Organização político-administrativa; Processo de 
industrialização criando espaços de vivência na cidade ou no campo; Processo industrial 
(relações de circulação/distribuição e consumo); Recursos naturais. A criança e a Educação 
Infantil, A cultura da infância e a cultura infantil: concepção de infância e de educação infantil. 
Construindo identidades nas interações: conhecendo a criança. , A ludicidade como dimensão 
humana. Educação Infantil: todo cuidado educa e toda educação cuida. Fundamentos da 
Educação Infantil: as contribuições da filosofia, da antropologia, da sociologia e da psicologia. A 
formação do professor de crianças de 0 a 5 anos. Políticas Públicas da Educação Infantil. 
Histórico da Educação Infantil. A Legislação e a Educação Infantil. Pedagogia da Educação 
Infantil. Pedagogia do Olhar e da Escuta. Pedagogia das Relações. Pedagogia da Diferença. A 
organização dos tempos e espaços na Educação Infantil. A Educação Infantil e a família Atores e 
Protagonistas. Constituição da República Federativa do Brasil  - promulgada a 05 de outubro de 
1988 – artigos 5º, 7º ao 41, 205 ao 214 e 227 ao 229. Lei Federal nº. 9394/ 96 – Estabelece as 
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Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei Federal nº. 8069/ 90 – Dispõe sobre o Estatuto da 
Criança e do Adolescente. Parecer CNE / CEB nº. 20/2009 e Resolução CNE / CEB nº. 05/2009 
– Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. Parecer CNE / CP nº. 03/04 e 
Resolução CNE / CP nº. 01/04 – Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 
das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. 
 
Psicopedagogo 
Planejamento, avaliação, correntes pedagógicas e suas concepções de educação. Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional: Lei n.º 9394/96. Objetivos gerais do ensino de 1.º e 2.º 
graus. Período do desenvolvimento humano e seus caracteres principais, Sociologia 
educacional, Educação na Constituição Federal; Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
nº 9.394/96; Estatuto da Criança e do Adolescente Lei nº 8069/l990; Função Social e Política da 
Escola; Avaliação: concepções e funções; Gestão da Escola e a construção do Projeto Político 
Pedagógico; Diretrizes Operacionais da Educação no Campo; Diretrizes da Educação Especial; 
Currículo: construção e prática do currículo escolar. 
 
Técnico de Agrimensor 
Levantamentos topográficos: PLANIMÉTRICOS: medição direta de distâncias - goniometria - 
determinação magnética e cartas isogônicas - medição indireta de distâncias - métodos de 
levantamentos planimétricos - cálculos de área - dados omitidos; noções de ângulos azimutais e 
de declinação magnética, de rumos, métodos, noções de coordenadas cartesianas e arbitrárias, 
cálculos de poligonais através de ângulos internos, rumos ou azimutes, processo aos ângulos 
internos ou externos de uma poligonal em azimute ou rumos. Medidas de ângulos e distâncias 
entre pontos inacessíveis, fechamento de poligonal: cálculo de áreas e erro de fechamento 
angular, noções de cadastro: amarrações quanto às medidas, quanto aos ângulos e quanto aos 
ângulos e medidas (irradiação). Locação de curvas: métodos e aplicações. ALTIMÉTRICOS: 
generalidades - métodos gerais de nivelamentos - nivelamento e contra-nivelamento- precisão 
de nivelamentos - perfil longitudinal; Métodos: geométrico, trigonométrico e taqueométrico. 
PLANIALTIMÉTRICOS: curvas de nível - curvas em desnível - método de obtenção: irradiação 
taqueométrica, seções transversais e aerofotogrametria - métodos de levantamento 
planialtimétrico. Interpretação de desenhos e plantas. TOPOGRAFIA: Aparelhos e instrumentos 
topográficos: especificação e manuseio. SIG.  GPS. Aerofotogrametria. Cálculo de áreas e 
volume e de coordenadas. Tipos de carta topográfica, noções na operação em topografia, 
geodésia e batimetria, cálculos, pontos topográficos e geodésicos. Elaboração de documentos 
cartográficos, estabelecendo semiologia e articulação de cartas. Levantamentos cadastrais 
urbanos e rurais, por meio de imagens terrestres, aéreas e orbitais; UBANIZAÇÃO DE GLEBAS: 
Noções de projetos de loteamento e cidades; Exploração e locação de estradas; Locações de 
obras civis e de arte em estradas; SOLOS: Composição geológicas e classificação. Trabalhos 
topográficos envolvendo projetos hidráulicos de poços, abastecimento de água e esgoto; Ciclo 
hidrológico, escoamento superficial composição e organização de bacias hidrográficas. 
UNIDADES DE MEDIDA: comprimento, superfície e medidas angulares (cálculos e operações 
com graus e grados). Noções de geometria analítica, trigonometria e noções de escala. 
TOPOGRAFIA DE ESTRADAS: Reconhecimento, estacamento e suas operações, nivelamento. 
FOTOGRAMETRIA: Noções de estereoscopia, montagem de mosaico. Conhecimentos de 
informática, geoprocessamento e sensoriamento remoto à sua área de atuação. 
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Técnico de Enfermagem 
Técnicas Básicas de Enfermagem: sinais vitais, higienização, administração de medicamentos 
via oral e parenteral, cuidados especiais, coleta de material para exame. Ética Profissional: 
comportamento social e de trabalho, sigilo profissional. Introdução as Doenças Transmissíveis: 
terminologia básica, noções de epideminologia, esterilização e desinfecção, doenças de 
notificação compulsória, isolamento, infecção hospitalar, vacinas. Socorros de Urgência: parada 
cardio-respiratória, hemorragias, ferimentos superficiais e profundos, desmaio, estado de 
choque, convulsões, afogamento, sufocamento, choque elétrico, envenenamento, mordidas de 
cobras, fraturas e luxações, corpos estranhos, politraumatismo, queimaduras. Pediatra: a 
criança: o crescimento e o desenvolvimento infantil, alimentação, doenças mais comuns, 
berçários e lactários. Centro Cirúrgico: terminologia cirúrgica, cirurgias mais comuns. 
 
Técnico de Enfermagem Sala de Gesso 
Técnicas Básicas de Enfermagem: sinais vitais, higienização, administração de medicamentos 
via oral e parenteral, cuidados especiais, coleta de material para exame. Ética Profissional: 
comportamento social e de trabalho, sigilo profissional. Introdução as Doenças Transmissíveis: 
terminologia básica, noções de epideminologia, esterilização e desinfecção, doenças de 
notificação compulsória, isolamento, infecção hospitalar, vacinas. Socorros de Urgência: parada 
cardio-respiratória, hemorragias, ferimentos superficiais e profundos, desmaio, estado de 
choque, convulsões, afogamento, sufocamento, choque elétrico, envenenamento, mordidas de 
cobras, fraturas e luxações, corpos estranhos, politraumatismo, queimaduras. Pediatra: a 
criança: o crescimento e o desenvolvimento infantil, alimentação, doenças mais comuns, 
berçários e lactários. Centro Cirúrgico: terminologia cirúrgica, cirurgias mais comuns. 
 
Técnico de Laboratório 
Parasitologia: Técnicas de exames em parasitologia médica. Identificação dos protozoários 
parasitas do homem. Identificação do helmintos parasitas do homem. Técnicas para pesquisa de 
sangue oculto nas fezes. Anal Swab : técnica de coleta e realização do exame. Hematologia: 
Hematimetria – contagem de hemácias. Leucometria – contagem de leucócitos. Dosagem da 
hemoglobina. Índices Hematimétricos. Contagem das plaquetas. Contagem diferencial dos 
leucócitos. Técnicas de coloração de esfregaços em hematologia. Velocidade da 
hemossedimentação. Tipagem sanguinea : sistema ABO e Rh. Determinação do fator Du. Testes 
de Coombs, direto e indireto. Coagulação sanguinea: Tempo de Sangramento. Tempo de 
Coagulação. Tempo e atividade protrombínica. Tempo da tromboplastina parcial ativada. 
Retração do coágulo. Pesquisa de célula LÊ. Teste de falcização. Teste de Fragilidade osmótica 
– resistência globular. Urinálise: Urina Tipo I. Coleta de urina para o exame. Exame físico da 
urina. Exame químico da urina. Exame microscópico da urina. Bioquímica: Prova da função 
hepática. Transaminases. Bilirrubinas. Fosfatase Alcalina. Gama glutamil transpeptidase. Provas 
da função renal. Dosagem da uréia. Dosagem da creatinina. Clearance da uréia. Prova da 
Atividade reumática: Dosagem do ácido úrico. Proteína C Reativa. Antiestreptolisina O. Fator 
reumatoide – prova do látex. Dosagem das mucoproteinas. Dosagem da glicose sanguínea. 
Curva glicêmica clássica. Glicemia pós-prandial e pós-carga. Microbiologia: Urocultura. Coleta de 
material. Preparação de meios utilizados no exame. Semeadura. Identificação. Coprocultura: 
Coleta de material. Meios utilizados. Semeadura. Identificação. Bacterioscopia: Colorações. 
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Técnicas de feitura de esfregaços. Microscopia. Biossegurança: Normas Gerais da 
biossegurança. Equipamentos de proteção individual. Descontaminação.  
 
Técnico de Radiologia Médica – 24H 
1. A descoberta do raio X. 2. Noções básicas sobre radiação, efeitos biológicos da radiação e 
proteção radiológica. 3. Urografia escretora - Finalidade. 4. Escanometria - finalidade. 5. Ossos 
do crânio e da coluna vertebral - Anatomia. 6. Efeitos danosos da radiação à saúde e dosagens 
máximas permitidas em 12 meses. 7. Usos de contrastes iodados em radiologia. 8. Incidências 
fronto-naso, mento-naso e perfil do crânio. 9. Noções elementares sobre equipamentos 
radiológicos, filmes, chassis, grades, processadoras, revelação, contrastes radiológicos e 
preparo de pacientes. Dosimetria e equipamento de radiologia. Física das Radiações. Efeitos 
radiológicos 
 
Terapeuta Ocupacional 
Fundamentos históricos, filosóficos e metodológicos de Terapia Ocupacional. Terapia 
Ocupacional em Geriatria e Gerontologia: Avaliação; interdisciplinaridade na abordagem do 
idoso. Terapia Ocupacional em Pediatria: Desenvolvimento sensório perceptivo, cognitivo, motor 
normal e suas alterações; Terapia Ocupacional em neuropediatria. Terapia Ocupacional em 
Reabilitação Física: Noções fundamentais de: Acidente Vascular Cerebral; Traumatismo 
Cranioencefálico; Lesões Medulares; Queimaduras; Doenças Reumáticas; Doenças 
Degenerativas. Terapia ocupacional em traumato-ortopedia: Utilização de órteses e adaptações. 
Terapia ocupacional em Psiquiatria; Saúde Mental e Reforma Psiquiátrica. 
 
Topógrafo 
1. GENERALIDADES: Conceitos Fundamentais. Objetivos da Topografia. Influência da forma e 
dimensões da Terra nos levantamentos topográficos. 2. PLANIMETRIA: Definições de Rumo, 
Azimute e Ângulo interno. Uso da bússola. Noções de levantamentos expeditos. Medidas de 
distâncias: métodos e instrumentos. Medidas de ângulos: métodos e instrumentos.  
Levantamento planimétrico: Método do Caminhamento Perimétrico. Métodos auxiliares: 
Coordenadas polares e bipolares. Cálculo analítico das coordenadas dos vértices da poligonal e 
área do polígono. Erros e tolerâncias. Verificação e distribuição dos erros. Vinculação à rede 
planimétrica. Desenho de plantas. 3. ALTIMETRIA: Definições básicas. Influência da curvatura 
da Terra. Métodos de nivelamento: Noções de nivelamento barométrico; Nivelamento 
geométrico: nivelamento geométrico simples e composto, instrumentos, cálculo do nivelamento 
geométrico, desenho de perfis longitudinais, exagero vertical, vinculação à rede altimétrica; 
Nivelamento trigonométrico: conceitos, objetivos e precisão, instrumentos e técnicas de campo, 
nivelamento trigonométrico de poligonais e outras aplicações. 4. TAQUEOMETRIA: Princípios 
gerais da taqueometria. Noções de topologia e traçado de curvas de nível. Determinação indireta 
de distância e diferença de nível. Instrumentos.  Técnicas de levantamento taqueométrico pelo 
processo da irradiação.  Cálculo da planilha do levantamento taqueométrico. 5. MEDIÇÃO 
ELETRÔNICA DE DISTÂNCIAS E ÂNGULOS - ESTAÇÕES TOTAIS; Instrumentos eletrônicos. 
Princípios e Aplicações. 6. LOCAÇÃO DE OBRAS: Arruamentos e Loteamentos. Locação de 
curvas. Locação de Edifícios.  Locação de Estacas. Locação de Paredes. Locação de Viadutos e 
Pontes.  Locação de Túneis. 7. APLICAÇÕES DIVERSAS: Determinação do norte verdadeiro de 
um alinhamento através da distância zenital absoluta. Terraplenagem: greides e suas aplicações. 
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Divisão de terras. Problema dos três pontos - Solução de Pothenot. Sistema de Coordenadas - 
Projeção Transversa de Mercator - UTM. 
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EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2012 – ANEXO V 
 

ROTEIRO DAS PROVAS PRÁTICAS 
 

1. Cargos: 
Motorista 
Motorista de Ambulância 
Motorista de Caminhão 
Operador de Escavadeira Articulada 
Operador de Máquina 
Operador de Pá Carregadeira 
Operador de Rolo Compressor 
Operador de Guincho 
Pedreiro 
Pintor de Parede 

 
A prova prática será realizada com base no conteúdo a seguir: 
 
MOTORISTA 
Manutenção do veículo; Noções de embreagem, câmbio e direção; Posicionamento do veículo 
na via; Instrumentos do painel; Noções de sinalização de transito. 
Requisitos para a realização da prova prática: 
Os candidatos deverão comparecer para a prova prática, portando a habilitação compatível com 
o a categoria exigida para o cargo, sem a mesma não será permitido ao candidato a realização 
da prova prática. 
 
MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
Manutenção do veículo; Noções de embreagem, câmbio e direção; Posicionamento do veículo 
na via; Instrumentos do painel; Noções de sinalização de transito. 
Requisitos para a realização da prova prática: 
Os candidatos deverão comparecer para a prova prática, portando a habilitação compatível com 
o a categoria exigida para o cargo, sem a mesma não será permitido ao candidato a realização 
da prova prática. 
 
MOTORISTA DE CAMINHÃO 
Manutenção do veículo; Noções de embreagem, câmbio e direção; Posicionamento do veículo 
na via; Instrumentos do painel; Noções de sinalização de transito. 
Requisitos para a realização da prova prática: 
Os candidatos deverão comparecer para a prova prática, portando a habilitação compatível com 
o a categoria exigida para o cargo, sem a mesma não será permitido ao candidato a realização 
da prova prática. 
 
OPERADOR DE ESCAVADEIRA ARTICULADA 
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Manutenção da máquina; Manuseio da máquina e Atitudes durante a operação da maquina.  
Requisitos para a realização da prova prática:  
Os candidatos deverão comparecer para a prova prática, portando a habilitação compatível com 
o a categoria exigida para o cargo, sem a mesma não será permitido ao candidato a realização 
da prova prática.  
 
OPERADOR DE MAQUINA 
Manutenção da máquina; Manuseio da máquina e Atitudes durante a operação da maquina.  
Requisitos para a realização da prova prática:  
Os candidatos deverão comparecer para a prova prática, portando a habilitação compatível com 
o a categoria exigida para o cargo, sem a mesma não será permitido ao candidato a realização 
da prova prática.  
 
OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA 
Manutenção da máquina; Manuseio da máquina e Atitudes durante a operação da maquina.  
Requisitos para a realização da prova prática:  
Os candidatos deverão comparecer para a prova prática, portando a habilitação compatível com 
o a categoria exigida para o cargo, sem a mesma não será permitido ao candidato a realização 
da prova prática.  
 
OPERADOR DE ROLO COMPRESSOR 
Manutenção da máquina; Manuseio da máquina e Atitudes durante a operação da maquina.  
Requisitos para a realização da prova prática:  
Os candidatos deverão comparecer para a prova prática, portando a habilitação compatível com 
o a categoria exigida para o cargo, sem a mesma não será permitido ao candidato a realização 
da prova prática.  
 
OPERADOR DE GUINCHO 
Manutenção da máquina; Manuseio da máquina e Atitudes durante a operação da maquina.  
Requisitos para a realização da prova prática:  
Os candidatos deverão comparecer para a prova prática, portando a habilitação compatível com 
o a categoria exigida para o cargo, sem a mesma não será permitido ao candidato a realização 
da prova prática.  

 
 
PEDREIRO  
A avaliação da prova consistirá na elevação de parede de tijolos e utilização correta de 
ferramental. Argamassa de assentamento; Nível; Mangueira de Nível; Régua; Assentamento de 
tijolos; Argamassa de concreto; Pisos; Segurança e Higiene no Trabalho; Economia no uso dos 
materiais.  
Requisitos para a realização da prova prática: 
Os candidatos deverão comparecer para a prova prática portando Cédula de Identidade ou 
Carteira expedida por Órgãos ou Conselhos de Classe que tenham força de documento de 
identificação. 
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PINTOR DE PAREDE 
A avaliação da prova consistirá na Identificação de ferramentas, instrumentos, materiais e 
equipamentos utilizados na atividade; Noções de segurança, higiene e limpeza nos postos de 
trabalho; Desenvolvimento de atividades relacionadas as atribuições do cargo. 
Requisitos para a realização da prova prática: 
Os candidatos deverão comparecer para a prova prática portando Cédula de Identidade ou 
Carteira expedida por Órgãos ou Conselhos de Classe que tenham força de documento de 
identificação. 
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EDITAL CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2012 - ANEXO VI 

 
CRONOGRAMA 

 

ATIVIDADE DATA 

Publicação do Edital 05/04/2012 

Abertura das Inscrições 09/04/2012 

Encerramento das Inscrições 29/04/2012 

Homologação das Inscrições 02/05/2012 

Início do Prazo de Recurso das Inscrições 03/05/2012 

Fim do Prazo de Recurso das Inscrições 04/05/2012 

Resposta dos Recursos das Inscrições 07/05/2012 

Realização das PROVAS OBJETIVAS E PRÁTICAS À divulgar 

Divulgação do Gabarito À divulgar 

Início do Prazo de Recursos do Gabarito À divulgar 

Fim do Prazo de Recursos do Gabarito À divulgar 

Respostas dos Recursos dos Gabaritos À divulgar 

Divulgação do Resultado das Provas Objetivas e Práticas À divulgar 

Início do Prazo de Recursos das Provas Objetivas e Práticas À divulgar 

Fim do Prazo de Recursos da Provas Objetivas e Práticas À divulgar 

Respostas dos Recursos da Provas Objetivas e Práticas À divulgar 

Divulgação do Resultado Final  À divulgar 

Início do Prazo de Recursos do Resultado Final  À divulgar 

Fim do Prazo de Recursos do Resultado Final À divulgar 

Resposta dos Recursos do Resultado Final  À divulgar 

Divulgação do Resultado Final do CONCURSO PÚBLICO À divulgar 
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EDITAL CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2012 ANEXO VII 

MODELO DE FORMULÁRIO PARA RECURSO 
(Um recurso por Folha) 

 
_________________, ______ de _______________ de 2012. 

 
À  
INSTITUIÇÃO SOLER DE ENSINO LTDA 
 
Ref: Recurso Administrativo – PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA - SP - 
CONCURSO PÚBLICO Edital nº 01/2012. 
 
(  ) Inscrições. 
(  ) Gabarito Oficial - Revisão de Questões da Prova. 
(  ) Resultado da Prova Objetiva de Múltipla Escolha 
(  ) Resultado da Prova Prática 
(  ) Resultado Parcial - Classificação 
(  ) Resultado Final - Classificação 
 

Nome:  
 

Nº. de Inscrição: 
 

Cargo:  
 

Nº. da questão 
recorrida: 

 
 

Resposta do gabarito 
oficial: 

 Resposta do 
candidato: 

 

Fundamentação e argumentação lógica: 
 
 
 
 

Fonte(s) que embasa(m) a argumentação do candidato: 
 
 

Atenciosamente,  
 

___________________________________________________ 
(assinatura do candidato) 
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EDITAL CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2012 ANEXO VIII 

MODELO DE FORMULÁRIO PARA  
 

SOLICITAÇÃO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA 
 

_________________, ______ de _______________ de 2012 
 
À  
Instituição Soler de Ensino Ltda 
 
Ref: Solicitação de condições especiais para a realização da prova - PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ITAQUAQUECETUBA – SP - CONCURSO PÚBLICO Edital nº 01/2012. 
 
 

Nome:  
 

Nº. de Inscrição: 
 

Cargo:  
 

Descrição da deficiência: 
 
 
 
 

Necessidade especial para a realização da prova: 
 
 
 
 

 
 
Atenciosamente,  
 
 
 

___________________________________________________ 
(assinatura do candidato) 

 

 


