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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS 
CONCURSO PÚBLICO – EDUCAÇÃO  -  EDITAL Nº 004/2012 

 
 

ANEXO I 
DOCUMENTOS A SEREM EXIGIDOS NO ATO DA POSSE 

 
 
Todos os candidatos deverão apresentar, no ato da posse, os documentos relacionados na listagem geral e os 
documentos específicos para cada cargo, sendo: 
 
LISTA GERAL (obrigatória para todos os cargos) 
- 01 foto 3x4 recente; 
- Certidão de Nascimento (quando for solteiro); 
- Certidão de Casamento; 
- Certidão de Óbito (viúvo); 
- Carteira de Trabalho e Previdência Social; 
- Comprovante de endereço com o CEP; 
- Título de Eleitor com o(s) comprovante(s) de votação da última eleição ou Título de Eleitor com a Certidão 

de quitação eleitoral emitida pelo endereço eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral; 
- Carteira de Identidade (R.G.); 
- Cadastro Pessoa Física (C.P.F.); 
- Certificado de Reservista ou Carta Patente (para o sexo masculino); 
- Comprovante de PIS ou PASEP; 
- Carteira de vacinação dos filhos menores de 18 (dezoito) anos; 
- Atestado de Antecedentes Criminais expedido pela Polícia Federal; 
- Atestado de Antecedentes Criminais expedido pela Polícia Estadual dos locais nos quais tenha residido o 

candidato nos últimos 05 (cinco) anos; o atestado deverá ter sido expedido no prazo máximo de 06 (seis) 
meses; 

- Certidão de Distribuição dos Foros Cíveis, Fiscais, Criminais da Justiça Federal e Estadual dos locais nos 
quais tenha residido o candidato nos últimos 05 (cinco) anos. 

 
 
 
LISTA ESPECÍFICA PARA CADA CARGO 
 
A relação de documentos específicos a serem exigidos para cada cargo, no ato da posse, será entregue por 
ocasião da reunião de preenchimento de vagas, após a homologação do Concurso Público. 
 
 
 
OBSERVAÇÃO : Além dos documentos listados, a Prefeitura Munici pal de Campinas poderá (à época da 
posse) em razão da regulamentação municipal, solici tar outros documentos, podendo ser revogada a 
nomeação do candidato que não os apresentar. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS 
CONCURSO PÚBLICO – EDUCAÇÃO - EDITAL Nº 004/2012 

 
 

ANEXO II 
REQUERIMENTO PARA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE I NSCRIÇÃO NA CONDIÇÃO 

DE DOADOR DE SANGUE 
 

 

 

 

NOME: __________________________________________________________________________ 
 
Nº INSCRIÇÃO: _________________________ 
 

CARGO: _______________________________ 
 

RG: ___________________________________ 
 

CPF: __________________________________ 

  

Solicito isenção do pagamento da taxa de inscrição referente ao Concurso Público – Educação  -  Edital  
nº 004/2012, da Prefeitura Municipal de Campinas, c onforme Capítulo V - Das Inscrições, do Edital de 

Abertura do certame. 
 

Envio anexo a este formulário os seguintes document os:  

 

01 cópia, autenticada, de cada um dos comprovantes de doação de sangue, realizados no período de 03 de 
dezembro de 2010  a  03 de junho de 2012  conforme abaixo: 
 

 

 

Data do comprovante 01: ______/______/______ 
 

Data do comprovante 02: ______/______/______ 
 

Data do comprovante 03: ______/______/______ 
 

 

Atesto serem verídicas as informações e documentos anexos a este formulário e tenho ciência de 
que, caso seja indeferida esta solicitação, deverei efetuar o pagamento da taxa de inscrição, 

conforme descrito no Capítulo V, no item 15 e seus subitens. 
 

Data limite para pagamento da taxa de inscrição  
25 de junho de 2012  

 

 

 
 
 

Data: ______/______/______ 
  

 
 Assinatura 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS  
 

CONCURSO PÚBLICO EDUCAÇÃO  -  EDITAL Nº 004/2012 
 

REQUERIMENTO PARA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE 
INSCRIÇÃO NA CONDIÇÃO DE DOADOR DE SANGUE 



 20 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS 
CONCURSO PÚBLICO – EDUCAÇÃO - EDITAL Nº 004/2012 

 
 

ANEXO III 
REQUERIMENTO PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA 

 

 

 

 

NOME: ________________________________________________________________________________________ 

 

Nº INSCRIÇÃO:  __________________________ 

 

CARGO:  ________________________________________ 

 

RG: ______________________________________ 

 

CPF: _____________________________________________ 

  

 
REQUERIMENTO DE PROVA ESPECIAL 

 

 

Assinale com X no quadrado correspondente, caso necessite ou não de prova especial: 
 

Sim   (     )              Não   (     ) 
 

 

Escreva a seguir o tipo de prova especial necessári a: 
 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Data: ______/______/ 2012 
 

Assinatura:__________________________________________ 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS  
 

CONCURSO PÚBLICO EDUCAÇÃO  – EDITAL 004/2012 
 

REQUERIMENTO PARA INSCRIÇÃO  CANDIDATO COM DEFICIÊN CIA 
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CONCURSO PÚBLICO – EDUCAÇÃO  
EDITAL Nº 004/2012  

 
 

ANEXO IV 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
 
CARGO: AGENTE DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
- PORTUGUÊS: questões que possibilitem avaliar a capacidade de interpretação de texto, conhecimento da norma culta 

na modalidade escrita do idioma e aplicação da Ortografia oficial; acentuação gráfica; pontuação; classes gramaticais; 
concordância verbal e nominal; pronomes: emprego e colocação e regência nominal e verbal. 

- MATEMÁTICA: conceitos dos diferentes tipos de números: naturais, inteiros e racionais. Procedimentos de cálculos: 
exato e/ou aproximado, mental e/ou escrito. Diferentes unidades de medidas: transformações e resolução de 
problemas. Estimativa e probabilidade. Leitura, interpretação e construção de tabelas e gráficos. Problemas 
envolvendo as quatro operações fundamentais. Regra de três. Porcentagem: cálculo e estimativa. Raciocínio lógico. 

- CONHECIMENTOS GERAIS: Atualidades:  matérias relacionadas a fatos políticos, econômicos e sociais no Brasil, 
veiculadas nos últimos 12 (doze) meses anteriores à data de realização da prova, em meios de comunicação de 
massa, como jornais, rádios, internet e televisão. 

- CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Lei Federal 8069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA. Lei Orgânica 
do Município de Campinas (Artigos 222 à 238). Lei Municipal nº 6662/91 - Conselho de Escola. Constituição Federal 
(Artigos 205 à 214). Lei Federal nº 9394 de 20/12/96 e alterações vigentes - Lei de Diretrizes e Bases (LDB). Lei 
Federal nº 10639/03. Lei Federal nº 7716/89 e alterações vigentes. Lei Federal nº 10098/2000. Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação Infantil. Portaria SME Nº 13/2010 - Regimento Escolar Comum das Unidades 
Educacionais da Rede Municipal de Ensino de Campinas.  

 
 
CARGO: AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR 
- PORTUGUÊS: questões que possibilitem avaliar a capacidade de interpretação de texto, conhecimento da norma culta 

na modalidade escrita do idioma e aplicação da Ortografia oficial; acentuação gráfica; pontuação; classes gramaticais; 
concordância verbal e nominal; pronomes: emprego e colocação e regência nominal e verbal. 

- MATEMÁTICA: conceitos dos diferentes tipos de números: naturais, inteiros e racionais. Procedimentos de cálculos: 
exato e/ou aproximado, mental e/ou escrito. Diferentes unidades de medidas: transformações e resolução de 
problemas. Estimativa e probabilidade. Leitura, interpretação e construção de tabelas e gráficos. Problemas 
envolvendo as quatro operações fundamentais. Regra de três. Porcentagem: cálculo e estimativa. Raciocínio lógico. 

- CONHECIMENTOS GERAIS:  ATUALIDADES:  matérias relacionadas a fatos políticos, econômicos e sociais ocorridos 
no Brasil, veiculadas nos últimos 12 (doze) meses anteriores à data de realização da prova, em meios de comunicação 
de massa, como jornais, rádios, internet e televisão.  INFORMÁTICA:  Microsoft Windows:  conceito de pastas, 
diretórios, arquivos e atalhos. Área de trabalho. Área de transferência. Manipulação de arquivos e pastas. Uso dos 
menus, programas e aplicativos. Interação com o conjunto de aplicativos. Processador de Textos Microsoft Word:  
estrutura básica dos documentos. Edição e formatação de textos: cabeçalhos, parágrafos, fontes, colunas, marcadores 
simbólicos e numéricos e tabelas. Ortografia e gramática. Controle de quebras de páginas e numeração de páginas. 
Legenda e índices. Localizar e substituir. Inserção de objetos. Campos predefinidos. Caixas de texto. Microsoft Excel:  
estrutura básica das planilhas. Conceitos de células, linhas, colunas, pastas e gráficos. Elaboração de tabelas e 
gráficos. Uso de fórmulas, funções e macros. Impressão Inserção de objetos. Campos predefinidos. Controle de 
quebra de páginas e numeração de páginas Obtenção de dados externos. Critérios de classificação.  Internet:  
Navegação. Conceitos de URL. Links. Sites de pesquisas. Impressão de páginas. Intranet. Uso de redes. Segurança.  
Correio eletrônico:  preparo de mensagens. Anexação de arquivos. Cópias. Conceitos básicos: Hardware e Software. 

- CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Lei Federal 8069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA. Lei Orgânica 
do Município de Campinas (Artigos 222 à 238). Lei Municipal nº 6662/91 - Conselho de Escola. Constituição Federal 
(Artigos 205 à 214). Lei Federal nº 9394 de 20/12/96 e alterações vigentes - Lei de Diretrizes e Bases (LDB). Lei 
Federal nº 10639/03. Lei Federal nº 7716/89 e alterações vigentes. Lei Federal nº10098/2000.Portaria SME Nº 
13/2010 - Regimento Escolar Comum das Unidades Educacionais da Rede Municipal de Ensino de Campinas.  

 
 
CARGO: CARGO: INSTRUTOR DE SURDO 
- PORTUGUÊS: interpretação de texto.  Ortografia oficial.  Acentuação gráfica.  Pontuação.  Classes de palavras: 

substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e sentido que imprimem às 
relações que estabelecem.  Vozes verbais: ativa e passiva.  Colocação pronominal.  Concordância verbal e nominal.  
Regência verbal e nominal.  Crase.  Sinônimos, antônimos e parônimos.  Sentido próprio e figurado das palavras.  
Compreensão de um texto interpretado em Libras. 

- MATEMÁTICA: operações com números reais.  Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum.  Razão e 
proporção.  Porcentagem.  Regra de três simples.  Média aritmética simples e ponderada.  Juro simples.  Equação do 
1º e 2º graus.  Relação entre grandezas: tabelas e gráficos.  Sistemas de medidas usuais.  Noções de geometria: 
forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras.  Raciocínio lógico.   Resolução de situações-problema. 

- CONHECIMENTOS GERAIS:  Lei Orgânica do Município de Campinas (Artigos 222 à 238).  Constituição Federal 
(Artigos 205 a 214).  Atualidades:  matérias relacionadas a fatos políticos, econômicos e sociais no Brasil, veiculadas 
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nos últimos 12 (doze) meses anteriores à data de realização da prova, em meios de comunicação de massa, como 
jornais, rádios, internet e televisão. 

- CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Histórico das línguas de sinais.  Identidade, cultura e comunidade surda.  
Universais linguísticos e as línguas de sinais.  Linguagem e cognição.  Estrutura gramatical da Libras (fonologia, 
sintaxe, morfologia).  Educação bilíngue para surdos.  Políticas públicas de inclusão.  Aquisição da Libras pela criança 
surda. Publicação do MEC para a educação especial (disponível no site do MEC):  Atendimento Educacional 
Especializado - Pessoa com Surdez. 

 
 
CARGO: INTÉRPRETE EDUCACIONAL DE LIBRAS/PORTUGUÊS 
- PORTUGUÊS: interpretação de texto.  Ortografia oficial.  Acentuação gráfica.  Pontuação.  Classes de palavras: 

substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e sentido que imprimem às 
relações que estabelecem.  Vozes verbais: ativa e passiva.  Colocação pronominal.  Concordância verbal e nominal.  
Regência verbal e nominal.  Crase.  Sinônimos, antônimos e parônimos.  Sentido próprio e figurado das palavras.  
Compreensão de um texto interpretado em Libras. 

- MATEMÁTICA:  operações com números reais.  Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum.  Razão e 
proporção.  Porcentagem.  Regra de três simples.  Média aritmética simples e ponderada.  Juro simples.  Equação do 
1º e 2º graus.  Relação entre grandezas: tabelas e gráficos.  Sistemas de medidas usuais.  Noções de geometria: 
forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras.  Raciocínio lógico.   Resolução de situações-problema 

- CONHECIMENTOS GERAIS:  Lei Orgânica do Município de Campinas (Artigos 222 à 238).  Constituição Federal 
(Artigos 205 a 214).  Atualidades:  matérias relacionadas a fatos políticos, econômicos e sociais no Brasil, veiculadas 
nos últimos 12 (doze) meses anteriores à data de realização da prova, em meios de comunicação de massa, como 
jornais, rádios, internet e televisão. 

- CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Abordagem educacional e cultural do surdo no mundo.  A educação do indivíduo 
surdo no Brasil.  Ética profissional do tradutor / intérprete de Libras.  Fundamentação legal da Libras.  Compreensão da 
Língua Brasileira de Sinais – Libras.  Parâmetros da Libras.  Diálogos em Libras: alfabeto manual e numeral, calendário 
em Libras, pessoas/ família, documentos, pronomes, lugares, natureza, cores, escola. Publicação do MEC para a 
educação especial (disponível no site do MEC):  Atendimento Educacional Especializado - Pessoa com Surdez. 

 


