PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA
CONCURSO PÚBLICO 01/2019
EDITAL DE ABERTURA COMPLETO

O Prefeito Municipal de Tabatinga, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e em consonância
com a Legislação Municipal, Estadual e Federal, em vista do disposto no art. 37, inciso II da Constituição da República
Federativa do Brasil, Lei Orgânica do Município de Tabatinga, Lei Complementar nº 017/2017 e demais Legislação
Municipal vigente, faz Saber que realizará Concurso Público de Provas Objetivas, Práticas, Aptidão Física e de Títulos
para o provimento de Vagas nos Empregos Públicos do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal. Os Empregos são
os constantes do quadro no item 2.1, daqueles atualmente vagos, dos que vagarem e dos que forem futuramente
criados e necessários à Administração Municipal.
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INFORMAÇÕES PRELIMINARES

1.1Os Empregos Públicos serão regidos pelo Regime da Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT e conforme
disposições constantes na legislação municipal, estadual e federal vigente.
1.2A empresa responsável pela organização e realização do Concurso Público será a Apta Assessoria e Consultoria
EIRELI.
1.3O presente Concurso Público terá validade 2 (dois) anos a partir da data de Homologação, podendo ser
prorrogado pelo mesmo período a critério da Prefeitura Municipal de Tabatinga.
1.4-

Os Extratos de todas as publicações relativas ao presente Concurso Público, até a homologação do mesmo
serão realizadas oficialmente no Jornal “O Jornal” e nos seguintes endereços eletrônicos
http://www.tabatinga.sp.gov.br e www.aptaconcursos.com.br. As publicações na íntegra serão disponibilizadas
em caráter informativo nos endereços eletrônicos acima citados e afixadas no Quadro de Avisos da Prefeitura
Municipal de Tabatinga, localizada na Rua Quintino do Vale, nº 298, Tabatinga – SP, sendo de inteira
responsabilidade dos candidatos o acompanhamento de todas as publicações.

1.5Todos os questionamentos ou esclarecimentos relacionados ao presente Edital deverão ser encaminhados ou
solicitados ao e-mail contato@aptarp.com.br ou pelo telefone (16) 3632-2277, de segunda a sexta-feira, úteis, das 09 às
17 horas (horário de Brasília).
1.6O presente Edital Estabelece ainda as instruções especiais que regularão todo o processo de seleção ora
instaurado, sob a coordenação da Comissão Organizadora e Fiscalizadora do Concurso Público, nomeada através da
Portaria nº 6034/2019.
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DOS EMPREGOS PÚBLICOS

2.1Os Cargos, vagas, vencimentos, cargas horárias semanais, escolaridades e respectivos requisitos são os
especificados conforme quadro a seguir:
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO
Cód.

1
2

Cargo

Auxiliar de Serviços Gerais
Encanador

Cód.

4
5

Motorista

Carga Horária
Semanal

Salário Base
R$

CR*
40h
R$859,70
CR*
40h
R$1.122,86
ENSINO MÉDIO COMPLETO

Cargo

Fiscal de Serviços Públicos e
Posturas
Guarda Civil Municipal

3

Vagas

Escolaridade e Exigências

Ensino Fundamental Completo
Ensino Fundamental Completo

Carga Horária
Semanal

Salário Base
R$

Escolaridade e Exigências

CR*

40h

R$1.263,22

Ensino Médio Completo

CR*

40h

R$859,70

CR*

40h

R$1.000,03

Ensino Médio Completo
Ensino Médio Completo e Carteira
Nacional de Habilitação na
categoria "D"

Vagas

ENSINO TÉCNICO COMPLETO
Cód.

6

Cargo

Técnico de Enfermagem

Vagas

Carga Horária
Semanal

Salário Base R$

Escolaridade e Exigências

CR*

40h

R$1.122,86

Formação Técnica em Enfermagem e
Registro no conselho da classe.

ENSINO SUPERIOR COMPLETO
Cód.

Cargo

Vagas

Carga Horária
Semanal

Salário Base
R$

7

Assistente Social

CR*

30h

R$1.631,65

8

Engenheiro Civil

CR*

40h

R$2.122,89

9

Fiscal Tributário

CR*

40h

R$1.631,65
R$2.122,89

10

Médico Clínico Geral

CR*

2h diárias ou
16 Consultas
por dia de
trabalho

11

Médico Clínico Geral USF

CR*

30 horas
semanais

R$6.368,67
R$2.122,89

12

Médico Pediatra

CR*

2h diárias ou
16 Consultas
por dia de
trabalho

13

Professor de Educação Básica I

CR*

25 ou 30
horas

R$13,27
Hora/Aula

14

Professor de Educação Básica II
- Artes

CR*

20, 25 ou
30 horas

R$15,15
Hora/ Aula

15

Professor de Educação Básica II
- Ciências

CR*

20, 25 ou
30 horas

R$15,15
Hora/ Aula

16

Professor de Educação Básica II
- Educação Especial

CR*

20, 25 ou
30 horas

R$15,15
Hora/ Aula

17

Professor de Educação Básica II
– Educação Física

CR*

20, 25 ou
30 horas

R$15,15
Hora/ Aula

18

Professor de Educação Básica II
- Geografia

CR*

20, 25 ou
30 horas

R$15,15
Hora/ Aula

19

Professor de Educação Básica II
- História

CR*

20, 25 ou
30 horas

R$15,15
Hora/ Aula

20

Professor de Educação Básica II
– Inglês

CR*

20, 25 ou
30 horas

R$15,15
Hora/ Aula

21

Professor de Educação Básica II
- Língua Portuguesa

CR*

20, 25 ou
30 horas

R$15,15
Hora/ Aula

22

Professor de Educação Básica II
- Matemática

CR*

20, 25 ou
30 horas

R$15,15
Hora/ Aula

23

Psicopedagogo

CR*

40h

R$1.631,65

Escolaridade e Exigências

Ensino Superior na área com
Registro no órgão da classe.
Ensino superior em Engenharia Civil
e Registro no conselho
de classe
Formação de nível superior.
Ensino Superior em Medicina e
Registro no conselho de classe
Ensino Superior em Medicina e
Registro no conselho de classe
Ensino Superior em Medicina e
Registro da Especialidade no
conselho de classe.
Formação de nível superior em
Pedagogia (licenciatura)
Formação de nível superior em
Pedagogia e habilitação na área de
atuação.
Formação de nível superior em
Pedagogia e habilitação na área de
atuação.
Formação de nível superior em
Pedagogia e habilitação na área de
atuação.
Formação de nível superior em
Pedagogia e habilitação na área de
atuação.
Formação de nível superior em
Pedagogia e habilitação na área de
atuação.
Formação de nível superior em
Pedagogia e habilitação na área de
atuação.
Formação de nível superior em
Pedagogia e habilitação na área de
atuação.
Formação de nível superior em
Pedagogia e habilitação na área de
atuação.
Formação de nível superior em
Pedagogia e habilitação na área de
atuação.
Habilitação em curso Superior, com
Habilitação em Psicopedagogia,
com duração mínima de 360
(trezentos e sessenta) horas.

2.2 CR* - Cadastro de Reserva: O Concurso Público prevê Cadastro de Reserva e não obriga a Prefeitura a
convocar os candidatos aprovados, salvo nos casos de comprovada necessidade, possibilidade orçamentária,
financeira e dentro dos limites da Lei 101/00.
2.3- As atribuições dos Empregos Públicos encontram-se disponibilizadas no Anexo I.
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DOS REQUISITOS E CONDIÇÕES PARA A NOMEAÇÃO NOS CARGOS
3.1-

Ter sido classificado neste Concurso Público;

3.2Possuir, no ato da Nomeação, a escolaridade mínima exigida para o provimento do Cargo, bem como os
requisitos constantes no Item 02 deste Edital. Os documentos comprobatórios de escolaridade obtidos no
exterior (certificados, diplomas, histórico escolar) poderão ser aceitos para fins de Nomeação somente se
revalidados ou convalidados por autoridade educacional brasileira competente. Estes documentos, bem como
quaisquer outros obtidos no exterior, deverão estar acompanhados de tradução pública e juramentada;

3.3Para Cargos de Ensino Superior, quando houver, no momento da Nomeação o candidato deverá
comprovar a escolaridade exigida, sendo aceito no mínimo Certificado de Graduação com a data da colação de
grau;
3.4Quando houver Cargos que exigem registro no respectivo Conselho de Classe, possuir, no ato da
Nomeação, documento de registro no respectivo Conselho de Classe;
3.5-

Apresentar todos os documentos pessoais RG, CPF e Título de Eleitor junto com a Certidão de quitação
eleitoral (http://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral)
3.5.1- Para os candidatos de sexo masculino, apresentar todos os documentos citados, mais o
certificado de regularidade no serviço militar;

3.6Ser brasileiro nato, naturalizado ou cidadão português a quem foi deferida igualdade nos termos do
Decreto Federal nº 70.391/72 e do Decreto Federal n.º 70.436/72;
3.7Submeter-se, por ocasião da Nomeação, ao exame médico pré-admissional, de caráter eliminatório, a
ser realizado pela Administração ou por sua ordem, para constatação de aptidão física e mental;
3.8Ter plena aptidão física e mental e não possuir deficiência física incompatível com os requisitos e
atribuições para o pleno exercício do Cargo, comprovada em inspeção realizada pela Medicina do Trabalho da
Administração Pública;
3.9-

Não ter sofrido nenhuma condenação em virtude de crime contra a Administração;

3.10- Não registrar antecedentes criminais estadual e federal, impeditivos do exercício do Emprego Público,
achando-se no pleno gozo de seus direitos civis e políticos;
3.11- Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos na data de Nomeação e não ter completado 75
(setenta e cinco) anos, idade para aposentadoria compulsória dos servidores públicos;
3.12- Não poderá estar exercendo cargo, emprego ou função pública, nos termos do art. 37 da Constituição
Federal, salvo nos casos previstos na lei. Desta forma deverá apresentar no ato da Nomeação declaração
quanto ao exercício ou não de cargo, emprego ou função pública e sobre recebimento de provento decorrente de
aposentadoria e pensão;
3.13-

Não ter anteriormente, contrato de trabalho com o Poder Público rescindido por justa causa;

3.14- Os candidatos aprovados somente serão convocados por ato explícito do Chefe de Poder do Município
de Tabatinga e de acordo com as necessidades e disponibilidades financeiras do município.
3.15 - A não comprovação de qualquer dos requisitos exigidos, importará na exclusão do candidato do presente
Concurso Público.
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DAS INSCRIÇÕES

4.1Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá ler e conhecer o edital e certificar-se de que preenche todos os
requisitos mínimos exigidos para o ingresso no Cargo.
4.2-

As
inscrições
serão
realizadas
exclusivamente
pela
internet,
no
endereço
eletrônico
www.aptaconcursos.com.br, no período de 26/08/2019 a 25/092019;
4.2.1- Localizar o “link” correspondente ao Concurso Público;
4.2.2- Preencher o formulário informando seus dados pessoais e imprimir o boleto bancário correspondente à
inscrição realizada; o candidato é o exclusivo responsável pelo correto preenchimento de seus dados e
envio do Formulário de Inscrição disponibilizado, bem como pela correta impressão do Boleto Bancário
para pagamento.
4.2.3- Especificar no Formulário de Inscrição se é Pessoa Com Deficiência (PCD). Se necessitar, o mesmo
deverá requerer condições diferenciadas para realização da Prova em conformidade com o item 5 deste edital.
4.2.4- Efetuar o pagamento do valor correspondente à taxa de inscrição, salvo o candidato que obtiver a
isenção.
4.2.5- Ao inscrever-se o candidato estará declarando, sob pena de responsabilidade civil e criminal, que
conhece na integra e aceita todas as regras e critérios do Edital Completo do presente Concurso Público.

4.3Os valores correspondentes às taxas de inscrição serão de acordo com o grau de escolaridade exigida do Cargo
Público pretendido, conforme o quadro a seguir:

Escolaridade
Ensino Fundamental
Ensino Médio/Técnico Completo
Ensino Superior Completo

Valor
R$ 40,00
R$ 50,00
R$ 60,00

4.3.1- - Não haverá isenção total ou parcial da taxa de inscrição.
4.3.2- Não serão aceitas inscrições por via postal, fac-símile, condicional ou fora do período estabelecido neste
Edital.
4.3.3- Os candidatos que se inscreverem terão suas inscrições efetivadas somente mediante o correto
preenchimento do Formulário de Inscrição e o pagamento do Boleto Bancário até a data de vencimento do
mesmo.
4.3.4- O Boleto Bancário poderá ser pago em qualquer agência bancária, lotérica, terminal de autoatendimento
ou Internet Banking, até a data de vencimento do boleto dia 26/09/2019. Por ocasião da Circular nº 4656/2014
do Banco Central que instituiu a Nova Plataforma da Cobrança (boleto registrado), boletos pagos depois
do vencimento não serão considerados e não terão a devolução do valor pago.
4.3.5- O candidato poderá reimprimir seu Boleto Bancário somente até a data de vencimento do boleto dia
26/09/2019.
4.3.6- Após esta data os boletos não poderão ser reimpressos com novo vencimento e a pré-inscrição cujo
boleto não foi pago será automaticamente cancelada.
4.3.7- Não será aceito o pagamento do valor das inscrições por depósito em caixa eletrônico, via postal, facsímile, transferência eletrônica, DOC, DOC eletrônico, ordem de pagamento ou depósito bancário em conta
corrente, ou por qualquer outra via que não seja a quitação do Boleto Bancário gerado no momento da inscrição.
4.3.8- No caso de agendamento do pagamento do boleto a inscrição somente será efetivada após a quitação
do boleto na data agendada. O candidato deve estar ciente de que se o pagamento não puder ser realizado por
falta de crédito em conta na data agendada a inscrição não será efetivada. Em caso de não confirmação do
pagamento agendado, o candidato deverá solicitar ao banco no qual efetuou o agendamento o Comprovante
Definitivo de Pagamento do Boleto, que confirma que o boleto foi quitado na data agendada ou na data de
vencimento do boleto. O Comprovante de Agendamento ou o Extrato Bancário da Conta Debitada não serão
aceitos para fins de comprovação do pagamento.
4.3.9- Cada boleto bancário se refere a uma única inscrição e deverá ser quitada uma única vez, até a data de
vencimento e no valor exato constante no boleto bancário.
4.3.10- Caso o valor pago através do boleto bancário seja menor do que o estabelecido para a inscrição
realizada, a mesma não será efetivada e não serão disponibilizados outros meios para o pagamento da
complementação do valor.
4.4A Prefeitura Municipal de Tabatinga e Apta – Assessoria e Consultoria não se responsabilizam por solicitações
de inscrições não recebidas por dificuldades de ordem técnica de computadores, falhas de comunicação e acesso à
internet, congestionamento das linhas de comunicação, bem como qualquer outro fator externo ao site da Apta
Assessoria e Consultoria EIRELI. que impossibilite a correta confirmação e envio dos dados para a solicitação da
inscrição. Também não se responsabilizam por inscrições que não possam ser efetivadas por motivos de impossibilidade
ou erros na leitura do código de barras do boleto impresso pelo candidato, seja por dificuldades de ordem técnica dos
computadores e/ou impressoras no momento da correta impressão dos mesmos ou por ocorrência de rasuras no papel
do boleto impresso, impossibilitando o pagamento dos boletos na rede de atendimento bancário.
4.5Erros de digitação referentes ao número do CPF ou Data de Nascimento do candidato, deverão ser
comunicados imediatamente à Apta Assessoria e Consultoria EIRELI., pois são dados necessários para a consulta da
inscrição através da internet. No caso da Data de Nascimento, ainda é utilizada como critério de desempate na
Classificação Final. Erros de digitação referentes ao nome e documento de identidade poderão ser comunicados ao
Fiscal de Sala, no momento da realização da Prova Escrita, para que o mesmo realize a devida correção na Lista de
Presença.
4.6As informações prestadas no Formulário de Inscrição são de inteira responsabilidade do candidato,
podendo A Prefeitura Municipal de Tabatinga excluir do Concurso Público aquele que a preencher com dados
incorretos, bem como aquele que prestar informações inverídicas, caso a irregularidade seja constatada após a
nomeação do candidato este será exonerado.
4.6.1- O candidato será o único responsável pelas informações prestadas no Formulário de Inscrição, as quais
implicarão o conhecimento e a expressa aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital, e nas
instruções específicas contidas nos comunicados e em outros editais pertencentes ao presente Concurso
Público, que porventura venham a ser publicados, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento de
qualquer natureza.
4.6.2- Em atendimento às disposições contidas no presente Edital, o candidato ao se inscrever deverá ter
conhecimento dos requisitos exigidos a seguir, os quais deverão ser comprovados por ocasião no ato da
contratação:
4.7Efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos para alteração de opção do Cargo Público ou cancelamento da
mesma, portanto, antes de efetuar o pagamento do valor da inscrição, o candidato deve verificar as exigências para o
Cargo Público desejado, lendo atentamente as informações, principalmente a escolaridade mínima exigida.

4.8Depois de efetivadas as inscrições as mesmas não poderão ser canceladas a pedido dos candidatos, por
qualquer que seja o motivo alegado, não havendo a restituição do valor da inscrição, em hipótese alguma, salvo nos
casos de cancelamento, suspensão ou não realização do Concurso Público.
4.9-

Será cancelada a inscrição se for verificado, a qualquer tempo, o não atendimento a todos os requisitos.

4.10- Qualquer condição especial para participação no Concurso Público deverá ser requerida dentro do prazo
estabelecido no item 5, período de inscrição, sendo que não se responsabilizarão a Comissão Organizadora
fiscalizadora do Concurso Público e a Apta Assessoria e Consultoria EIRELI. por casos excepcionais que não tenham
sido comunicados no prazo devido.

4.11- Depois de efetivadas as inscrições as mesmas não poderão ser canceladas a pedido dos candidatos, por
qualquer que seja o motivo alegado, não havendo a restituição do valor da inscrição, em hipótese alguma, salvo nos
casos de cancelamento, suspensão ou não realização do Concurso Público.
4.12-

Será cancelada a inscrição se for verificado, a qualquer tempo, o não atendimento a todos os requisitos.

4.13- Qualquer condição especial para participação no Concurso Público deverá ser requerida dentro do prazo
estabelecido no item 5, período de inscrição, sendo que não se responsabilizarão a Comissão Organizadora
fiscalizadora do Concurso Público e a Apta Assessoria e Consultoria EIRELI por casos excepcionais que não tenham
sido comunicados no prazo devido.

5-

DOS CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA

5.1 - Serão consideradas deficiências aquelas conceituadas pela medicina especializada, de acordo com os padrões
mundialmente estabelecidos e que constituam inferioridade que implique em grau acentuado de dificuldade para a
integração social, em conformidade com o artigo 5º do Decreto Federal nº 5.296/04.
5.1.1 - Não serão considerados como deficiência visual os distúrbios de acuidade visual passíveis de correção.
5.2 - Às Pessoas com Deficiência é assegurado o direito de se inscrever neste Concurso Público, conforme estabelecido
no Decreto Federal nº 9.508, de 24/09/2018.
5.3 - Em obediência ao Decreto Federal nº 9.508, de 24/09/2018, aos candidatos com deficiência habilitados, será
reservado o percentual de 5% (cinco por cento) das vagas existentes ou que vierem a surgir no prazo de validade do
Concurso Público.
5.3.1 - O resultado da aplicação do percentual de que trata o item anterior, tem que, no mínimo, ser maior ou
igual a 1 (um) inteiro, devendo ser elevado até o primeiro número inteiro subsequente, somente se o resultado
da fração for superior a 1,8 e assim sucessivamente.
5.4 - No decorrer da validade do concurso, caso surja(m) vaga(s) nova(s), o candidato com deficiência classificado em 1º
lugar na lista de vagas reservadas será convocado para ocupar a 5ª vaga aberta. Os demais candidatos classificados
como PCD serão convocados para ocupar a 21ª, a 41ª e a 61ª vagas e, assim sucessivamente, observada a ordem de
classificação, relativamente à criação de novas vagas, durante o prazo de validade de Concurso Público.
5.5 - O candidato com deficiência que realizar sua inscrição deverá indicar sua condição no Formulário de Inscrição e
obrigatoriamente proceder o envio de laudo médico, atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa
referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID.
5.5.1 - O laudo médico deverá conter o nome completo do candidato, a assinatura e o CRM do profissional.
5.6 - O candidato com deficiência que realizar sua inscrição deverá indicar sua condição no Formulário de Inscrição e
obrigatoriamente enviar a Declaração (anexo IV) e o Laudo Médico devidamente carimbado e assinado pelo Médico
responsável, atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da
Classificação Internacional de Doença – CID juntamente, nos termos solicitados, até dois dias uteis após o
encerramento das inscrições, via SEDEX com A.R. (Aviso de Recebimento) para a empresa À Apta Assessoria e
Consultoria EIRELI. Rua Lafaiete, 1904 – CEP 14020-053 - Ribeirão Preto – SP. As despesas relativas ao envio do
Laudo serão de exclusiva responsabilidade do candidato. A Apta Assessoria e Consultoria EIRELI. e A Prefeitura
Municipal de Tabatinga não se responsabilizam pelo extravio dos documentos enviados.
5.6.1 - Os documentos entregues pelo candidato (Laudo Médico) e Declaração (anexo IV) ficarão anexados ao
formulário de inscrição e não serão devolvidos após a homologação do Concurso Público e terá validade somente para
este Concurso Público.
5.7 - Os candidatos que não entregarem a documentação solicitada (Laudo Médico e Declaração) ou entregarem
documentos que não atendam às exigências constantes dos modelos em anexo, dentro do período estabelecido neste
Edital, NÃO SERÃO CONSIDERADOS COMO DEFICIENTES seja qual for o motivo alegado, sendo assim não terão o

atendimento da condição especial para a realização da prova escrita, bem como não concorrerão à reserva de vagas
estabelecida em Lei, participando do Concurso Público nas mesmas condições que os demais candidatos.
5.8 - Os candidatos com deficiência estão resguardados as condições especiais previstas no Decreto Nº 9.708, de 24 de
setembro de 2018 e participarão do Concurso Público em igualdade de condições com os demais candidatos no que se
refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de aplicação das provas,
e à nota mínima exigida para aprovação.
5.9 - Os benefícios previstos deverão ser requeridos por escrito, na Declaração (anexo IV) juntamente com o Laudo
Médico devidamente carimbado e assinado pelo Médico responsável, atestando a espécie e o grau ou nível da
deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, até
dois dias uteis após o encerramento das inscrições via SEDEX com A.R. (Aviso de Recebimento) para a empresa
Apta Assessoria e Consultoria EIRELI.
5.9.1 - Fica assegurado o acesso às seguintes formas de realização da prova objetiva:
a) prova impressa em braile, no caso de provas em Braile, as respostas deverão ser transcritas também em
Braile e os candidatos deverão levar, para esse fim, no dia da aplicação da prova, reglete e punção;
b) prova impressa em caracteres ampliados, onde o candidato deverá indicar o tamanho da fonte de sua prova
ampliada, entre 18, 24 ou 28. Não havendo indicação de tamanho de fonte, a prova será confeccionada em fonte
24;
c) fiscal ledor;
d) designação de fiscal para auxiliar na transcrição das respostas;
e) Intérprete de Língua Brasileira de Sinais;
f) Tempo adicional para realização das provas com justificativa emitida pelo profissional especialista.
5.10 - A não solicitação das condições especiais para realização da Prova Escrita, conforme estabelecido neste Edital
eximirá a Apta Assessoria e Consultoria EIRELI. e A Prefeitura Municipal de Tabatinga, de qualquer providência.
5.11 - A divulgação da Classificação Final do Concurso Público será feita em 2 (duas) listas: 1 (uma) listagem geral
contendo todos os candidatos classificados, inclusive as Pessoas com Deficiência e outra contendo somente os
candidatos classificados com deficiência.
5.11.1 - Na falta de candidatos aprovados para as vagas reservadas aos deficientes, essas serão preenchidas
pelos demais candidatos aprovados da listagem geral, com estrita observância da ordem classificatória.
5.12 - O candidato está ciente que a entrega do Laudo e da Declaração (anexo IV) juntamente com a realização da
prova objetiva não significa que ele será automaticamente considerado apto na perícia Médica Oficial designada pela
Prefeitura Municipal de Tabatinga.
5.12.1 - Ao ser convocado, o candidato deverá submeter-se a Perícia Médica Oficial, designada pela Prefeitura
Municipal de Tabatinga, que terá a assistência médica do Trabalho que definirá o enquadramento de sua
situação como deficiente, atestando a sua compatibilidade com os requisitos e atribuições do Cargo pretendido.
5.12.2 - A avaliação do potencial de trabalho do candidato deficiente obedecerá ao disposto no Decreto Federal
nº. 3.298, de 20/12/1999, artigos 43 e 44.
5.12.3 - Não havendo a confirmação da deficiência do candidato registrada no Formulário de Inscrição, o
candidato só voltará a ser convocado pela listagem geral de aprovados e, desde que atenda todas as condições
estabelecidas do presente Edital.
5.13 - Após a Nomeação do candidato no Cargo, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de
aposentadoria, mudança ou readaptação de Cargo.
5.14 - A não observância, pelo candidato, de qualquer das disposições do item 6 e subitens implicará a perda do direito a
ser nomeado para as vagas reservadas as Pessoas Com Deficiência.
5.15- A Prefeitura Municipal de Tabatinga e a Apta Assessoria e Consultoria eximem-se das despesas de postagens,
possíveis autenticações cartorárias e despesas médicas para emissão do Atestado Médico.
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DAS PROVAS E FASES

6.1 – O Presente Concurso Público será distribuído nas seguintes fases: Prova Objetiva e Provas Práticas. Conforme
quadro a seguir.

Cargos
Assistente Social
Engenheiro Civil
Fiscal Tributário
Médico Clínico Geral
Médico Clínico Geral do USF
Médico Pediatra
Técnico de Enfermagem
Auxiliar de Serviços Gerais
Fiscal de Serviços Públicos e Posturas
Professor de Educação Básica I
Professor de Educação Básica II - Artes
Professor de Educação Básica II - Ciências
Professor de Educação Básica II - Educação Especial
Professor de Educação Básica II – Educação Física
Professor de Educação Básica II - Geografia
Professor de Educação Básica II - História
Professor de Educação Básica II – Inglês
Professor de Educação Básica II - Língua Portuguesa
Professor de Educação Básica II - Matemática
Psicopedagogo
Encanador
Motorista
Guarda Civil Municipal

Fases

Prova Objetiva

Prova Objetiva e Prova de Títulos

Prova Objetiva e Prova Prática

Prova Objetiva e Teste de Aptidão Física

6.1.1- As Provas Objetivas visam aferir as noções básicas relacionadas diretamente com a escolaridade
exigida no Emprego Público;
6.1.2- As Provas de Títulos visam aferir o conhecimento relacionado ao desempenho das atividades inerentes
ao emprego público;
6.1.3- As Provas Práticas visam aferir a experiência relacionada ao desempenho das atividades inerentes ao
Emprego Público;
6.1.4- O Teste de Aptidão Física (TAF) visa aferir as condições físicas do candidato para o desempenho do
Emprego Público.
6.2 – Os candidatos NÃO receberão convocações individuais via Correio ou por e-mail em qualquer fase do Concurso
Público, portanto é de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações referentes a este
Concurso Público.
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DA REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA (ESCRITA)

7.1 – A realização da Prova Objetiva está prevista para o dia 27/10/2019 (DOMINGO), desde que não haja qualquer
imprevisto, conforme data indicada no Anexo III – Cronograma, em locais a serem oportunamente divulgados.
7.2 – Se o número de inscritos exceder a capacidade prevista dos locais de prova disponibilizados pela Prefeitura
Municipal de Tabatinga, estas poderão ser realizadas no mesmo dia em períodos distintos (manhã/tarde), ou em 2 (dois)
ou mais domingos, com datas a serem definidas. As provas escritas também poderão ser realizadas em outras cidades
da região, independentemente do endereço residencial informado no ato da inscrição pelos candidatos.
7.3 – O Edital de Convocação para a Prova Objetiva contendo a data, o local e o horário para a realização das Provas
estão previstos para ser publicado no Jornal “O Jornal” e nos sites https://www.tabatinga.sp.gov.br/
e
www.aptaconcursos.com.br a partir do 16/10/2019.
7.3.1 – Caso necessário, poderá haver mudança na data prevista para a realização da Prova Escrita. Nesse
caso, a alteração deverá ser publicada com antecedência mínima de 2 (dois) dias da data publicada
anteriormente para a realização da prova no site www.aptaconcursos.com.br. É de inteira responsabilidade do
candidato o acompanhamento das divulgações referentes a este Concurso Público.
7.4 – A Comissão de Concurso Público da Prefeitura Municipal de Tabatinga não se responsabilizará por eventuais
coincidências de datas e horários de provas deste ou de outros Concursos Públicos e/ou Processos Seletivos ou
coincidência com quaisquer outras atividades ou eventos sociais de interesse dos candidatos.

7.5 – Não haverá a possibilidade de solicitação por parte dos candidatos de realização de Prova Objetiva em data,
horário ou local, diferente do estabelecido no Edital de Convocação para Prova Objetiva referente ao seu Cargo neste
Concurso Público.
7.6 – O candidato deverá comparecer aos locais designados para a realização da Prova Objetiva com antecedência
mínima de 1 (uma) hora, portando obrigatoriamente Documento Oficial de Identificação com foto original, são
considerados documentos de identidade os originais de: Carteiras e/ou Cédulas de Identidade expedidas pelas
Secretarias de Segurança Pública, Forças Armadas, pelo Ministério das Relações Exteriores e pela Polícia Militar;
Cédula de Identidade para estrangeiros; Cédulas de Identidade fornecidas por Órgãos ou Conselhos de Classes que por
Lei Federal valem como documento de identidade como, por exemplo, as Carteiras do CREA, CRA, CRB, CRM, OAB,
etc.; Carteira de Trabalho e Previdência Social, bem como Carteira Nacional de Habilitação (com fotografia nos termos
da Lei nº 8.603/88). Juntamente com o Comprovante de Inscrição (boleto impresso com o comprovante de pagamento
anexado ou autenticação mecânica de pagamento), caneta esferográfica azul ou preta, lápis e borracha.
7.7 – Após o horário determinado para o início das provas, não será permitida, sob qualquer hipótese ou pretexto, a
entrada de candidatos atrasados, SEJA QUAL FOR O MOTIVO.
7.8 – Ao ingressar na sala de provas, o candidato deverá DESLIGAR TOTALMENTE todo e qualquer tipo de aparelho
eletrônico que estiver portando e LACRAR seu celular em invólucro fornecido pelo fiscal, devendo permanecer dentro do
invólucro lacrado, sobre a mesa/carteira ou guardado dentro da bolsa/mochila que porventura o candidato estiver
portando.
7.9 – Durante a realização da Prova Objetiva os candidatos ficarão terminantemente proibidos de utilizar qualquer tipo de
aparelho eletrônico (calculadoras, bips/pagers, câmeras fotográficas, filmadoras, telefones celulares, smartphones,
tablets, relógios de qualquer tipo, walkmans, MP3 players, fones de ouvido, agendas eletrônicas, notebooks, palmtops
ou qualquer outro tipo de computador portátil, receptores ou gravadores) seja na sala de prova, sanitários, pátios ou
qualquer outra dependência do local de prova.
7.9.1 – Poderá no transcorrer da aplicação da(s) prova(s), ocorrer varredura (detector de metais) em ambientes
do(s) local(is) de aplicação.
7.10 – O candidato que necessitar usar o sanitário não poderá levar consigo qualquer tipo de bolsa ou estojo e será
acompanhado pelo Fiscal da organização do Concurso Público. Deverá deixar seu celular desligado, juntamente com
bolsas e outros pertences em sua sala.
7.11 – Caso o candidato seja flagrado pelo Fiscal de Sala ou Coordenação de Prova fazendo o uso destes aparelhos no
decorrer da prova, o mesmo será imediatamente eliminado do Concurso Público, tendo seu Caderno de Questões e
Gabarito de Respostas confiscados, sendo obrigado a retirar-se do local de prova.
7.12 – Durante a realização da Prova Objetiva não será permitido qualquer tipo de comunicação entre os candidatos,
nem a utilização de livros, anotações, réguas de cálculo, lápis com tabuadas, impressos ou consulta a qualquer obra
doutrinária, texto legal ou ainda a utilização de qualquer forma de consulta ou uso de material de apoio. Caso o
candidato seja flagrado fazendo a utilização destes materiais, será caracterizado como tentativa de fraude e implicará na
eliminação do candidato deste Concurso Público.
7.13 – Para a realização da Prova Escrita, cada candidato receberá uma cópia do CADERNO DE QUESTÕES referente
à Prova Objetiva de seu Cargo, e um GABARITO DE RESPOSTAS já identificado com seu local e horário de prova,
sala, nome completo, Cargo e número de inscrição no Concurso Público.
7.14 – Ao receber o Caderno de Questões o candidato deverá conferir a numeração e sequencia das páginas, bem
como a presença de irregularidades gráficas que poderão prejudicar a leitura do mesmo. Ao receber o Gabarito de
Respostas, deverá conferir se seus dados estão expressos corretamente e assinar no campo estabelecido. Em ambos
os casos, havendo qualquer irregularidade deverá comunicar imediatamente o fiscal de sala.
7.14.1 – O Caderno de Questões é o espaço no qual o candidato poderá desenvolver todas as técnicas para
chegar à resposta correta, permitindo-se o rabisco e a rasura em qualquer folha, EXCETO NO GABARITO DE
RESPOSTAS.
7.14.2 – No decorrer da Prova Escrita, o candidato que observar qualquer anormalidade gráfica ou erro de
digitação ou na formulação do enunciado ou alternativas de alguma questão deverá solicitar ao Fiscal de Sala
que proceda a anotação na Folha de Ocorrências da referida sala, para posterior análise e decisão por parte da
Banca Examinadora do Concurso Público, sob pena de preclusão recursal.
7.14.3 – O Gabarito de Respostas é o único documento válido para a correção das respostas do candidato,
devendo ser preenchido com a maior atenção possível. ELE NÃO PODERÁ SER SUBSTITUÍDO POR
MOTIVOS DE ERRO NO PREENCHIMENTO, tendo em vista sua codificação e identificação.
7.14.4 – Obrigatoriamente o candidato deverá devolver o GABARITO DE RESPOSTAS ao fiscal de sala. O
candidato é o único responsável pela entrega do mesmo ao término de sua Prova Escrita. A não entrega do
Gabarito de Respostas implicará na automática eliminação do candidato deste Concurso Público.
7.14.5 – O Gabarito de Respostas será corrigido por meio óptico, portanto, deverá ser preenchido corretamente,
com caneta esferográfica azul ou preta. Para cada questão o candidato deverá assinalar apenas uma única
alternativa correta, preenchendo/pintando totalmente o quadrado correspondente a esta alternativa, NÃO

devendo assinalar com “X” ou outra marca. Também não poderá ser utilizado nenhum tipo de borracha ou
líquido corretivo.
7.14.6 – Não serão consideradas as questões em branco ou assinaladas a lápis, as questões com duas ou mais
alternativas assinaladas e as questões que apresentarem qualquer tipo de rasuras e gabaritos de resposta
totalmente em branco. Não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado ás respostas ou a
assinatura, pois qualquer marca poderá ser lida incorretamente pela leitora de correção, acarretando anulação
parcial ou integral do gabarito do candidato.
7.14.7 – O gabarito oficial das provas objetivas será divulgado por meio de Edital a ser publicado conforme item
1.5 nas datas previstas no Anexo III – CRONOGRAMA.
7.15 – O candidato poderá levar o seu Caderno de Questões ao deixar em definitivo a sala de provas.
7.16 – Em nenhuma hipótese o Caderno de Questões será considerado ou revisado para correção e pontuação, nem
mesmo no caso de recursos para revisão da pontuação, valendo para este fim exclusivamente o Gabarito de Respostas
do candidato.
7.17 – Os três últimos candidatos deverão permanecer juntos na sala, sendo somente liberados quando o último deles
tiver concluído a prova, assinando ainda o termo de encerramento.
7.18 – Ao terminar a Prova Escrita, os candidatos não poderão permanecer no interior das dependências do local de
prova, devendo retirar-se imediatamente.
7.19 – Durante a realização da prova não será permitida a permanência de acompanhantes nos locais designados,
exceto no caso da candidata que estiver amamentando.
7.20 – A candidata que estiver amamentando poderá fazê-lo durante a realização da Prova Escrita, devendo levar
acompanhante responsável pela guarda da criança que deverá permanecer com a mesma em local estabelecido pela
organização do Concurso Público, fora da sala de prova e corredores. No momento da amamentação a candidata será
acompanhada por fiscal da coordenação de prova até o local onde a criança e o acompanhante estiverem aguardando.
Neste momento o acompanhante responsável pela guarda da criança não poderá permanecer no mesmo local que a
candidata, que deverá ficar acompanhada somente do fiscal da coordenação de prova durante a amamentação. Não
haverá compensação do tempo de amamentação ao tempo de prova da candidata.
7.21 – As questões da Prova Objetiva versarão sobre os conteúdos constantes do Programa de Prova de cada Cargo,
constantes em anexo a este Edital.
7.22 – Na elaboração da Prova Objetiva serão obedecidos os critérios técnicos exigidos, inclusive o grau de dificuldade
que levará em conta o nível de equilíbrio e a razoabilidade educacional.
7.23 – A Apta Assessoria e Consultoria EIRELI e a Comissão de Concurso Público da Prefeitura Municipal de Tabatinga
não se responsabilizam por nenhum material ou apostila confeccionados com textos relativos aos Programas de Prova
ou Bibliografias deste Concurso Público. A referida Comissão de Concurso Público não fornecerá e não recomendará a
utilização de apostilas específicas.
7.24 – Os candidatos devem orientar seus estudos estritamente pelo Programa de Prova de seu Cargo, ficando livres
para a escolha de apostilas, livros e outros materiais desde que contenham os conteúdos apresentados no Programa de
Prova de seu Cargo, constante deste Edital.
7.25 – O tempo de duração da Prova Objetiva será de até 3 (três) horas.
7.26 – O candidato só poderá retirar-se definitivamente do recinto de realização da Prova Objetiva após 60 (sessenta)
minutos contados do seu efetivo início.
7.27 – A Prova Objetiva será composta de questões de múltipla escolha com quatro alternativas (A, B, C ou D) sendo
que apenas uma é a correta.
7.28 – As questões de múltipla escolha serão avaliadas na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, onde cada questão
valerá 2,5 (dois e meio) pontos.
7.29 – Será considerado desclassificado na prova objetiva o candidato que não obtiver, no mínimo, a nota 2,50 (dois e
meio).
7.30 – Caso alguma questão venha a ser anulada, a mesma será considerada correta para todos os candidatos, de
modo que a sua pontuação será atribuída a todos os candidatos indistintamente.
7.31 – As provas terão áreas de conhecimento e número de questões de acordo com o descrito no quadro a seguir:

DENOMINAÇÃO DOS EMPREGOS

PROVA OBJETIVA

ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO
15 questões – Português
15 questões – Matemática
10 questões – Conhecimentos Específicos

Auxiliar de Serviços Gerais
Encanador

ENSINO MÉDIO/TÉCNICO COMPLETO
Guarda Civil Municipal
Fiscal de Obras
Motorista
Técnico de Enfermagem

10 questões – Português
10 questões – Matemática
20 questões – Conhecimentos Específicos
ENSINO SUPERIOR

Assistente Social
Engenheiro Civil
Fiscal de Tributos

15 questões – Português
25 questões – Conhecimentos Específicos
ENSINO SUPERIOR / EDUCAÇÃO

Pedagogo
Psicopedagogo
Professor PEB I
Professor PEB II (Todas as áreas)

20 questões – Conhecimentos Pedagógicos
20 questões – Conhecimentos Específicos
ENSINO SUPERIOR / SAÚDE

Médico Clínico
Médico Clínico Geral do USF
Médico Pediatra

15 questões – SUS e Ética Médica
25 questões – Conhecimentos Específicos

7.31.1- As Provas de Língua Portuguesa e Matemática visam aferir as noções básicas relacionadas diretamente
com a escolaridade exigida do Emprego Público;
7.31.2- -As Provas de Conhecimentos Específicos visam aferir as noções relacionadas ao conhecimento e o
desempenho das atividades inerentes ao Emprego Público.
7.32 - O programa das provas é o constante do Anexo II - Programa de Provas que integra este Edital e estará à
disposição dos candidatos no endereço eletrônico www.aptaconcursos.com.br.
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DAS PROVAS DE TÍTULOS

8.1-

Concorrerão à prova de títulos todos os candidatos classificados, de acordo com o item 7.29.
8.1.1-

8.2-

8.3-

Os comprovantes de titulação deverão ser entregues na data designada para as provas objetivas.

Serão considerados para a Prova de Títulos:
a) Certificados de conclusão de cursos/diplomas de Pós-Graduação/Especialização “Lato Sensu” com carga horária
mínima 360 horas devidamente registrados no Ministério da Educação;
b) Certificados de conclusão de cursos/diplomas de Mestrado devidamente registrados no Ministério da Educação;
c) Certificados de conclusão de cursos/diplomas de Doutorado “Stricto Sensu” devidamente registrados no
Ministério da Educação.
8.2.1- Os documentos de títulos que forem representados por declarações, certidões, atestados e outros
documentos que não tenham o cunho definitivo de conclusão de curso, deverão estar acompanhados,
OBRIGATORIAMENTE, do respectivo histórico escolar. A declaração (ou os demais documentos mencionados
neste item) e o histórico escolar deverão ser expedidos por Instituição Oficial ou reconhecidos em papel
timbrado, e deverão conter carimbo e identificação da instituição e do signatário.
Os títulos serão pontuados na seguinte forma:
Certificado e/ou Diploma
Especialização “Lato Sensu” - carga horária mínima 360 horas
Mestrado “Stricto Sensu”
Doutorado “Stricto Sensu”

Pontuação
1,0 (um ponto)
2,0 (três dois)
3,0 (três pontos)

Quantidade
Máximo um título
Máximo um título
Máximo um título

8.3.1- A soma total dos títulos não poderá ultrapassar 6 (seis) pontos.
8.3.2- Sobre a nota obtida pelos candidatos serão somados os pontos referentes aos títulos, para a classificação
final.
8.3.3- Os pontos serão contados apenas para efeito de “classificação” e não de “aprovação”.

8.3.4- Os documentos comprobatórios da titulação deverão ser entregues em cópias com autenticação
cartorária e estes não serão devolvidos aos candidatos, independente de habilitação, ou não, do candidato, ou
mesmo após o término do prazo do Concurso Público.
8.3.5- Os pontos poderão ser cumulativos apenas entre níveis diferentes de pós-graduação, podendo o
candidato apresentar apenas um certificado de cada nível de pós-graduação.
8.3.6- A entrega de títulos não assegura direito a pontuação, sendo que estes deverão ser analisados e serão
pontuados conforme tabela do item 8.3.
8.4-

A pontuação aferida será acrescida na nota final do candidato e computada para efeito de classificação.

8.5Os candidatos que possuírem títulos em conformidade com o item 8.3 deverão entregar os documentos
comprovantes, para a pontuação por titulação, na data e horário designado para a prestação da prova objetiva dos
respectivos Cargos. É recomendada a preparação da documentação, nos moldes exigidos, com antecedência.
8.5.1- Os candidatos deverão obrigatoriamente apresentar os documentos relativos à titulação em
envelope lacrado, anexando na parte externa do envelope o Anexo V – Formulário de Entrega de Títulos,
disponível junto aos anexos deste edital (abaixo), preenchendo com o número de inscrição, nome completo, o
cargo público pretendido e a relação de títulos entregues, deixando livre apenas o canhoto para comprovação da
entrega, que lhe será devolvido;
8.5.2- Os envelopes devem ser entregues ao Coordenador do Concurso ou Fiscal indicado para tanto, na Sala
de Coordenação, ao término de sua prova objetiva, devendo o(s) mesmo(s) assinar o canhoto (comprovante de
entrega) do Formulário de Entrega de Títulos;
8.5.3- Não serão aceitos envelopes abertos, com lacres rompidos ou violados;
8.5.4- Não serão aceitos documentos entregues em outros locais, nem em data ou horário diferente dos
previstos e nem encaminhados via postal.
8.5.5- Não será fornecido a nenhum candidato material para realizar entrega dos títulos (envelope, formulário
de entrega, cola, fita adesiva etc.), seja pela equipe de aplicação ou por funcionários do local de provas, não
importando as razões alegadas. Também não será permitido a troca ou empréstimo de materiais entre os
candidatos, a fim de evitar perturbações que atrapalhem a realização da prova pelos outros concorrentes.
8.5.6 - Os títulos entregues não serão devolvidos aos candidatos e serão inutilizados depois de decorrido o prazo
de 120 dias corridos, contados da data da divulgação oficial do resultado final do Concurso Público.
8.6Para o Cargo 24 – Psicopedagogo, não serão aceitos para fins de pontuação o mesmo título exigido em
exigência mínima, (Pós-Graduação em Psicopedagogia).
8.7A Prefeitura Municipal de Tabatinga e a Apta Assessoria e Consultoria eximem-se das despesas de
autenticações cartorárias.
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DAS PROVAS PRÁTICAS

9.1 – Os candidatos habilitados na Prova Objetiva serão submetidos à Prova Prática que avaliará as habilidades dos
candidatos em relação ao desempenho das funções, de acordo com as atribuições do Cargo, conforme previsto no
anexo deste edital.
9.1.1 – Serão convocados os candidatos aprovados e classificados na Prova Objetiva, observando a ordem de
classificação de acordo com a quantidade especificada a seguir:
Emprego Publico
Encanador
Motorista

Quantidade de Candidatos que serão convocados
30 primeiros classificados e aqueles que empatarem
em nota com o 30º
30 primeiros classificados e aqueles que empatarem
em nota com o 30º

9.2Os demais candidatos não convocados para a Prova Prática, mesmo que aprovados na Prova Objetiva serão
considerados desclassificados deste Concurso Público.
9.3As Provas Práticas deverão ser realizadas em data oportunamente divulgadas por meio de editais de
convocação, será divulgada a relação nominal dos candidatos em ordem alfabética, os locais e horários de
comparecimento para a realização das provas práticas.
9.3.1- Os candidatos NÃO receberão convocações individuais via Correio ou por e-mail, portanto é de inteira
responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações referentes a este Concurso Público.
9.4Não haverá a possibilidade de solicitação por parte dos candidatos de realização de Prova Prática em data,
horário ou local, diferente do estabelecido no Termo de Convocação para Prova Prática referente ao seu cargo neste
Concurso Público.
9.4.1- Não haverá segunda chamada ou repetição da prova prática, importando a ausência ou atraso do
candidato na sua eliminação, seja qual for o motivo alegado.
9.4.2- Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação das provas práticas
em virtude de afastamento do candidato do local de prova.

9.5Os candidatos convocados para a Prova Prática deverão apresentar-se na data, local e horário definido no Edital
de Convocação da referida prova portando: Carteiras e/ou Cédulas de Identidade expedidas pelas Secretarias de
Segurança Pública, Forças Armadas, pelo Ministério das Relações Exteriores e pela Polícia Militar; Cédula de Identidade
para estrangeiros; Cédulas de Identidade fornecidas por Órgãos ou, Conselhos de Classes que por Lei Federal valem
como documento de identidade como, por exemplo, as Carteiras do CREA, CRA, CRB, CRM, OAB, etc.; Carteira de
Trabalho e Previdência Social, bem como Carteira Nacional de Habilitação (com fotografia nos termos da Lei nº
9.503/910).
9.6Durante a realização das Provas Práticas os candidatos ficarão terminantemente proibidos de utilizar qualquer
tipo de aparelho eletrônico (calculadoras, bips/pagers, câmeras fotográficas, filmadoras, telefones celulares,
smartphones, tablets, relógios de qualquer tipo, walkmans, MP3 players, fones de ouvido, agendas eletrônicas,
notebooks, palmtops ou qualquer outro tipo de computador portátil, receptores ou gravadores) seja na sala de prova,
sanitários, pátios ou qualquer outra dependência do local de prova. Caso o candidato seja flagrado fazendo a utilização
destes materiais, será caracterizado como tentativa de fraude e implicará na eliminação do candidato deste Concurso
Público.
9.6. 1- No momento da entrada dos candidatos no local das Provas Práticas será solicitado pelo avaliador que os
candidatos que estejam portando qualquer um dos aparelhos eletrônicos discriminados anteriormente que
DESLIGUEM-OS TOTALMENTE.
9.7A Prova Prática visará avaliar por meio de demonstração prática os conhecimentos e as habilidades do
candidato no desempenho das atividades inerentes a função de acordo com a atribuição de cada cargo.
9.8A Prova Prática de caráter ELIMINATÓRIO será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos que serão
somados a nota da Prova Objetiva, sendo que o candidato que não atingir no mínimo 50 (cinquenta) pontos na Prova
Prática estará automaticamente desclassificado
9.8.1- Também serão considerados desclassificados os candidatos que: Não se apresentarem para a
realização da Prova Prática ou Teste de Aptidão Física; não puderem realizar a Prova Prática ou Teste de
Aptidão Física por qualquer que seja o motivo.
9.9- As provas práticas seguirão as modalidades e critérios abaixo avaliados:
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Cargos

Critérios de Avaliação

Encanador

Organização e limpeza, atitudes de segurança do
trabalho, comportamento e postura, entendimento
e cumprimento das tarefas e qualidade da tarefa
atribuída e executada.

Motorista

Avaliação do manuseio do veículo.

DA CONVOCAÇÃO, REALIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA.

10.1- O T.A.F – Teste de aptidão Física é um instrumento usado para medir e avaliar as condições físicas de um
indivíduo, de modo que o mesmo obtenha uma condição legal para satisfazer os requisitos propostos.
10.2- Serão convocados os 30 PRIMEIROS CLASSIFICADOS E AQUELES QUE EMPATAREM EM NOTA COM O 30º,
observando a ordem de classificação.

10.3- O TAF - Teste de Aptidão Física terá caráter ELIMINATÓRIO e CLASSIFICATÓRIO e será avaliado na escala de
0 (zero) a 100 (cem) pontos, que serão somados a pontuação obtida na Prova Objetiva.
10.4- Para a realização do TAF - Teste de Aptidão Física, o candidato deverá se apresentar munido de documento
original de identidade, e ainda, Atestado Médico (conforme anexo V), emitido há no máximo 30 (trinta) dias da data
da realização do TAF, declarando estado de saúde compatível para a realização de TAF - Teste de Aptidão Física,
destinado à avaliação de vigor físico e resistência orgânica, e:
a) No Atestado Médico deverá, obrigatoriamente, constar claramente a declaração de que o candidato está APTO
PARA REALIZAR O TAF - TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. O Atestado Médico será retido pelos responsáveis pela
aplicação do teste para juntar ao respectivo resultado do candidato.

b) O candidato que não apresentar o Atestado Médico especificado será automaticamente DESCLASSIFICADO. O
Candidato providenciará o Atestado Médico sob sua exclusiva responsabilidade. O candidato que NÃO
apresentar o Atestado Médico nos exatos termos aqui descritos não poderá realizar o TAF.
10.5- Será considerado habilitado no TAF - Teste de Aptidão Física o candidato que tiver o aproveitamento mínimo em
cada exercício e que a média da pontuação obtida na soma das pontuações obtidas nos 3 (três) testes totalize no
mínimo 10 (dez) pontos.
10.6
O candidato que não alcançar a pontuação mínima de aproveitamento nos 3 (três) exercícios propostos, será
considerado INAPTO e estará automaticamente desclassificado do concurso.
10.7
Os resultados obtidos pelos candidatos no momento da realização de cada um dos exercícios serão registrados
pelos Fiscais de Prova, sendo que a pontuação equivalente a cada exercício será calculada através da Tabela abaixo:

POLICHINELO
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
REPETIÇÕES
EM 1 MINUTO

POLICHINELO
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
REPETIÇÕES
EM 1 MINUTO

EXERCÍCIO PARA APTIDÃO - SEXO MASCULINO
TESTES
PONTOS
ABNOMINAL
CORRIDA 400 ATÉ 20 ANOS
DE 21 A 25
METROS
ANOS
20
2’00”
21
1’55”
10
22
1’50”
10
20
23
1’45”
20
30
24
1”40”
30
40
25
1’35”
40
50
26
1’30”
50
60
27
1’25”
60
70
28
1’20”
70
80
29
1’15”
80
90
30
1’10”
90
100
31
1’05”
100
REPETIÇÕES
TEMPO
EM
EM 1 MINUTO
MINUTOS
E
SEGUNDOS

EXERCÍCIO PARA APTIDÃO - SEXO FEMININO
TESTES
PONTOS
ABNOMINAL
CORRIDA 200 ATÉ 20 ANOS
DE 21 A 25
METROS
ANOS
16
1’40”
17
1’35”
10
18
1’30”
10
20
19
1’25”
20
30
20
1”20”
30
40
21
1’15”
40
50
22
1’10”
50
60
23
1’05”
60
70
24
1’00”
70
80
25
55”
80
90
26
50”
90
100
27
45”
100
REPETIÇÕES
TEMPO
EM
EM 1 MINUTO
MINUTOS
E
SEGUNDOS

ACIMA DE 26
ANOS
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

ACIMA DE 26
ANOS
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

10.8- O TAF - Teste de Aptidão Física será composto pelos seguintes exercícios, a serem aplicados conforme a
sequência abaixo: 1º - Teste de Flexão Abdominal (Remador); 2º - Teste de Polichinelo; e 3º - Teste de Corrida
(Masculino - 400 metros e Feminino - 200 metros)

10.9- Teste de Flexão Abdominal: Objetivo: Medir indiretamente a força da musculatura abdominal, através do
desempenho em flexionar e estender o quadril. Procedimentos: O Teste de Flexão Abdominal terá duração de 1 (um)
minuto e obedecerá aos seguintes critérios:

a) Ao comando “ATENÇÃO” o candidato deverá ficar deitado de costas, com as costas e a cabeça em contato pleno
com o solo, joelhos estendidos, braços atrás da cabeça com os cotovelos estendidos e as costas das mãos em contato
com o solo;
b) Ao comando “JÁ”, o candidato começará a primeira fase do exercício, realizando um movimento simultâneo, onde os
joelhos deverão ser flexionados, os pés deverão tocar o solo, o tronco deverá ser flexionado e os cotovelos deverão
ultrapassar os joelhos pelo lado de fora do corpo. Em seguida e sem interrupção, o candidato deverá voltar à posição
inicial realizando o movimento inverso;
c) Esse movimento completo, finalizado com o retorno à posição inicial, corresponderá a uma repetição. A contagem das
repetições corretas levará em consideração as seguintes observações: - só será registrada a repetição realizada
completa e corretamente, começando e terminando sempre na posição inicial do exercício; - ao término do tempo
estabelecido para o Teste de Flexão Abdominal, o Fiscal registrará o número de repetições corretas realizado pelo
candidato para posterior pontuação, conforme Tabela constante do Anexo deste Edital. - se, ao término do tempo
estabelecido, o candidato estiver no meio da execução do movimento, essa repetição não será registrada; - o repouso
entre as repetições é permitido, entretanto, o objetivo do teste é realizar o maior número de repetições corretas possíveis
no tempo determinado.
10.10- Teste de Polichinelo: Objetivo: Medir indiretamente a coordenação geral, através de movimentos sincronizados de
braços e pernas. Procedimentos: O Teste de Polichinelo terá duração de 1 (um) minuto e obedecerá aos seguintes
critérios:
a) Ao comando “ATENÇÃO” candidato coloca-se na posição em pé, com os pés juntos e braços estendidos com as
mãos espalmadas na coxa (posição inicial);
b) Ao comando “JÁ”, o candidato faz o afastamento das pernas e simultaneamente a elevação dos braços estendidos,
acima da cabeça, tocando as palmas das mãos. Em seguida e sem interrupção, o candidato deverá voltar à posição
inicial realizando o movimento inverso;
c) Esse movimento completo, finalizado com o retorno à posição inicial, corresponderá a uma repetição. A contagem das
repetições corretas levará em consideração as seguintes observações: - só será registrada a repetição realizada
completa e corretamente, começando e terminando sempre na posição inicial do exercício; - ao término do tempo
estabelecido para o Teste de Polichinelo, o Fiscal registrará o número de repetições corretas realizado pelo candidato
para posterior pontuação, conforme Tabela constante do Anexo deste Edital. - se, ao término do tempo estabelecido, o
candidato estiver no meio da execução do movimento, essa repetição não será registrada; - O repouso entre as
repetições é permitido, entretanto, o objetivo do teste é realizar o maior número de repetições corretas possíveis no
tempo determinado.
10.11- Teste de Corrida (Masculino - 400 metros) / (Feminino - 200 metros): Objetivo: Medir indiretamente a potência
aeróbia, através do desempenho em correr 400 metros (para os candidatos do sexo masculino) e 200 metros (para os
candidatos do sexo feminino). Procedimentos: O Teste de Corrida registrará em segundos, o tempo que o candidato
levará para completar a distância de 400 metros (para os candidatos do sexo masculino) e 200 metros (para os
candidatos do sexo feminino) e obedecerá aos seguintes critérios:
a) Ao comando “ATENÇÃO” o candidato deverá ficar posicionado com um dos pés à frente o mais próximo possível da
faixa de saída demarcada pronto para iniciar a corrida;
b) Ao comando “JÁ”, o candidato deverá iniciar a corrida. O cronômetro será acionado neste momento pelo Fiscal que
irá registrar o tempo da corrida;
c) Ao cruzar a linha de chegada demarcada, o Fiscal irá parar o cronômetro e registrar o tempo obtido pelo candidato
para posterior pontuação, conforme Tabela constante do Anexo deste Edital. A contagem do tempo da corrida levará em
consideração as seguintes observações: - caso o candidato não consiga completar a distância inteira determinada para
o seu Teste de Corrida, não será registrado tempo para pontuação; - o candidato poderá alterar o ritmo de sua corrida
durante a execução do teste, podendo inclusive caminhar pelo percurso em determinados momentos, entretanto, o
objetivo do teste é completar a distância determinada no menor tempo possível.

10.12- O candidato deverá se apresentar para a realização do TAF - Teste de Aptidão Física, trajando
OBRIGATORIAMENTE vestimenta apropriada para a prática esportiva (camiseta, short, bermuda ou agasalho e tênis),
sob pena de impedimento da realização do teste.
10.13- O aquecimento físico antes da realização do TAF - Teste de Aptidão Física é de responsabilidade do próprio
candidato, não podendo interferir no andamento do mesmo.
10.14- Os casos de alteração psicológica e/ou fisiológica temporários (estados menstruais, luxações, fraturas, etc.) que
impossibilitem a realização das provas nas datas previstas ou diminuam a capacidade física dos candidatos não serão
levados em consideração, não sendo concedido qualquer tratamento privilegiado.
10.15- Em razão de condições climáticas ou de força maior, o TAF - Teste de Aptidão Física poderá ser adiado ou
interrompido, acarretando novo horário e/ou data a ser estipulado e divulgado aos candidatos presentes.
10.16- Não haverá repetição na execução dos testes, exceto nos casos em que a Comissão Avaliadora da Prova Prática
concluir que houve a ocorrência de fatores de ordem técnica, não provocados pelo candidato, que tenham prejudicado
seu desempenho.
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DA ELIMINAÇÃO

11.1-

Será eliminado do Concurso Público o candidato que:
11.1.1 - Apresentar-se após o fechamento dos portões, ou não estiver presente na sala ou local de realização da
prova no horário determinado para o seu início;
11.1.2 - Não apresentar o documento de identidade e também conforme a exigência nas demais fases do
certame, conforme previsto neste Edital;
11.1.3 - For surpreendido, durante a realização da prova, em comunicação com outro candidato, utilizando-se de
material não autorizado ou praticando qualquer modalidade de fraude para obter aprovação própria ou de
terceiros;
11.1.4 - For surpreendido, durante a realização da prova, utilizando e/ou portando indevidamente ou
diferentemente das orientações deste Edital:
a) Equipamentos eletrônicos, mesmo que desligados, como máquinas calculadoras, MP3, MP4,
telefone celular, tablets, notebook, gravador, máquina fotográfica, controle de alarme de carro
e/ou qualquer aparelho similar que venha a emitir qualquer som, mesmo que devidamente
acondicionado na embalagem plástica. A embalagem plástica, contendo os objetos pessoais do
candidato, deverá permanecer lacrada e debaixo da carteira durante todo o período de aplicação
do concurso e podendo ser aberto após a conclusão da prova e somente fora do local.
b) Livros, anotações, réguas de cálculo, dicionários, códigos e/ou legislação e impressos que
não estejam expressamente permitidos ou qualquer outro material de consulta;
11.1.5 - For surpreendido dando ou recebendo auxílio para a execução da prova;
11.1.6 - Faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação da prova, com as
autoridades presentes ou com os demais candidatos;
11.1.7 - Fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio, que não os
permitidos;
11.1.8 - Afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento de fiscal;
11.1.10 - Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando a Folha de Respostas;
11.1.10 - Descumprir as instruções contidas no caderno de questões e na Folha de Respostas;
11.1.11 - Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido;
11.1.12 - Não permitir a coleta de sua assinatura e coleta da impressão digital durante a realização da prova;
11.1.13 - For surpreendido portando qualquer tipo de arma e se negar a entregar a arma à Coordenação;
11.1.14 - Recusar-se a ser submetido ao detector de metal;
11.1.15 - Ausentar-se da sala portando o caderno de questões da Prova Objetiva antes do tempo determinado;
11.1.16 - Recusar-se a entregar o material da prova ao término do tempo destinado para a sua realização;
11.1.17 - Se, a qualquer tempo, for constatado por qualquer meio, ter o candidato se utilizado de processo ilícito,
sua prova será anulada e ele será automaticamente eliminado do Concurso Público.
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DA CLASSIFICAÇÃO

12.1- Os candidatos habilitados serão classificados dentro dos Empregos Públicos, em ordem decrescente da
Nota Final.
12.1.1- Quando houver apenas Prova Objetiva, o total de acertos de cada candidato será convertido em pontos
de acordo com o número de questões válidas, conforme a fórmula a seguir:
P = (100 / QV) x TA, onde:
P = Pontuação do Candidato na Prova Escrita
QV = Quantidade de questões válidas da Prova Escrita
TA = Total de Acertos do Candidato
12.1.2- Quando houver a Prova Objetiva mais a entrega de Títulos o total de acertos de cada candidato será
convertido em pontos de acordo com o número de questões válidas, conforme a fórmula a seguir:
P = (100 / QV) x TA, + Prova de Títulos, onde:
P = Pontuação do Candidato na Prova Escrita
QV = Quantidade de questões válidas da Prova Escrita
TA = Total de Acertos do Candidato
12.1.3- Quando houver a Prova Objetiva mais a Prova Prática ou Teste de Aptidão Física (TAF), a Nota Final
será realizada pela média das pontuações obtidas nas Provas Objetiva e Prática, conforme a seguinte fórmula:
P = (100 / QV) x TA, + Prova Prática ou Teste de Aptidão Física (TAF), onde:
2
P = Pontuação do Candidato na Prova Escrita
QV = Quantidade de questões válidas da Prova Escrita
TA = Total de Acertos do Candidato

12.1.4- Para os cargos com Prova de Títulos o presente Concurso Público terá a Pontuação Final equivalente a
106 (cento e seis) pontos, que consistirá na soma das pontuações obtidas na Prova objetiva (100 pontos) e na
Avaliação de Títulos (6 pontos).
12.1.5- Para os demais empregos públicos, o presente Concurso Público terá a Pontuação Final equivalente a
100 (cem) pontos.

12.2- Da publicação da listagem de classificação final, o candidato poderá apresentar recurso à Comissão
Organizadora fiscalizadora do Concurso Público, o que será admitido para único efeito de correção de notório erro de
fato, o qual será analisado pela empresa APTA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI e referendado pela Comissão
Organizadora fiscalizadora do Concurso Público.
12.3-

Na hipótese de igualdade de resultado terá preferência, sucessivamente, o candidato que:
12.3.1- O candidato com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, na forma do disposto no parágrafo único
do art. 27 da Lei Federal nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 – Estatuto do Idoso, na data do término das
inscrições.
12.3.2- Aplicado o disposto no item anterior e persistindo o empate, o desempate beneficiará o candidato que,
tenha obtido o maior número de pontos na prova de Conhecimentos Específicos.
1121.3.3Ainda assim, persistindo o empate após aplicação do item 12.3.2., será dada preferência, para
efeito de classificação, ao candidato de maior idade, assim considerando “dia, mês e ano do nascimento”, e
desconsiderando “hora de nascimento”:
12.3.4- Persistindo o empate, será dada preferência ao candidato que tiver maior número de filhos menores de
18 anos ou inválidos sob sua dependência.

12.4- O resultado com a classificação final do Concurso Público será publicado conforme item 1.5, nas datas previstas
no Anexo III – Cronograma.
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DOS RECURSOS

13.1- Caberão recursos quanto a: relação de candidatos indeferidos no pedido de isenção, relação de candidatos,
gabaritos, edital de convocação para as provas práticas, pontuação de títulos e resultado final dentro de 2 (dois) dias
úteis, contados a partir da data de publicação do ato.
13.1.1- Para a interposição de recurso, o candidato deverá obrigatoriamente acessar o site
www.aptaconcursos.com.br, realizar a consulta do andamento de sua inscrição informando seu login e senha,
acessar o Formulário de Recurso que estará disponível apenas no período estabelecido em cada divulgação,
preencher corretamente todos os campos do formulário de acordo com as orientações disponíveis no site e
enviá-lo para análise. Ao enviar corretamente o formulário, o candidato receberá um número de protocolo para
acompanhamento da resposta do recurso interposto.
13.1.2- No formulário de recurso deverá constar obrigatoriamente a síntese das razões que motivaram a
solicitação do recurso. Não serão aceitos recursos relativos à divulgação já questionada pelo candidato, ou
relativo a assunto já divulgado anteriormente.
13.1.3- Caso seja necessário o candidato poderá anexar documentos que auxilie na elaboração dos recursos,
sendo obrigatório o anexo do comprovante de pagamento apenas no recurso contra a relação de candidatos.
13.1.4- Antes de enviar o recurso para análise, o candidato deve fazer a revisão do texto que compõe a síntese
das razões. Após o envio do recurso (protocolado), não será mais possível realizar alterações no conteúdo do
mesmo.
13.2- Serão INDEFERIDOS os recursos apresentados em desacordo com as especificações estabelecidas no
Formulário de Recurso, bem como recursos que apresentem mais de uma questão por protocolo ou recursos
que apresentem questões e/ou Cargos diferentes do selecionado no formulário. Também serão indeferidos os
recursos enviados fora do período estabelecido nas divulgações ou recursos relativos a divulgações com período
de recurso já encerrado, assim como os que forem encaminhados por outros meios que não seja o
preenchimento do Formulário de Recurso disponibilizado no site (Não serão aceitos recursos enviados por meio
de carta, correio, e-mail, suporte aos candidatos do site, fax, telefone, etc.).
13.2.1- A empresa Apta Assessoria e Consultoria EIRELI e/ou da Prefeitura Municipal de Tabatinga não
se responsabilizam por solicitações de recursos não recebidas por dificuldades de ordem técnica de
computadores, falhas de comunicação e acesso à internet, congestionamento das linhas de
comunicação, bem como qualquer outro fator externo ao site da Apta Assessoria e Consultoria Ltda que
impossibilite o correto envio do formulário de recurso.
13.3- O Recurso recebido será encaminhado para a Banca Examinadora para análise e manifestação a
propósito do arguido, não havendo ao candidato requerente direito de vista ou revisão pessoal da prova escrita.
13.4- As respostas aos recursos interpostos serão disponibilizadas aos candidatos através do site
www.aptaconcursos.com.br, por meio de consulta da inscrição do candidato informando seu login e senha, tendo
como referência sempre o número de inscrição.

13.5- Havendo o deferimento de recurso, poderá haver alteração do Gabarito Preliminar ou do Resultado
Preliminar, no sentido de que haja o devido provimento ao recurso deferido, podendo haver alteração nos
resultados obtidos pelos candidatos, bem como na ordem de classificação para posição superior ou inferior, ou
ainda ocorrer à desclassificação dos candidatos que não obtiverem a pontuação mínima exigida para
classificação.
13.6- Após o julgamento de todos os recursos interpostos, será divulgado o Gabarito Oficial e Classificação
Final com as alterações ocorridas em atendimento aos recursos tempestivamente protocolados, não cabendo
recursos adicionais.
13.7- A Banca Examinadora constitui a última instância para recurso nesse Concurso Público, sendo soberana
em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.
14-

DA CONTRATAÇÃO

14.1- A aprovação no Concurso Público assegurará a expectativa de direito à nomeação, ficando a concretização
desse ato condicionada à observância das disposições legais pertinentes, a lei eleitoral, à disponibilidade orçamentária
da Prefeitura Municipal de Tabatinga e da rigorosa ordem de classificação e do prazo de validade do Concurso Público.
14.2- A nomeação dos candidatos, observada a ordem de classificação final, far-se-á pela Prefeitura Municipal de
Tabatinga, obedecido ao limite de vagas existentes, as que vierem a ocorrer e as que forem criadas posteriormente,
durante o prazo de validade deste Concurso Público, sendo que os candidatos estão sujeitos ao estágio probatório nos
termos legais e constitucionais.
14.3- A convocação será feita pelo setor competente da Prefeitura Municipal de Tabatinga que determinará o horário,
dia e local para a apresentação do candidato.
14.3.1- A convocação dos candidatos será através de convocação pessoal por carta registrada com Aviso de
Recebimento (A.R) ficando de inteira responsabilidade do candidato manter atualizado seu endereço junto a
Prefeitura Municipal de Tabatinga, após a homologação.
14.3.2- Perderá os direitos decorrentes da aprovação no concurso o candidato que não comparecer na data,
horário e local estabelecido pela Prefeitura Municipal de Tabatinga.
14.4- Por ocasião da nomeação serão exigidos dos candidatos classificados os documentos originais e cópias
relativos à confirmação das condições estabelecidas nos Itens 2 e 3 e seus subitens.
14.5- O candidato aprovado e classificado neste Concurso Público, na forma estabelecida neste Edital, será investido
no cargo público se atendidas as Escolaridade e Exigências constantes do presente edital.
15-

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

15.1- A inscrição do candidato implicará no conhecimento das presentes instruções e na aceitação das condições do
Concurso Público tais como se acham estabelecidas neste Edital e nas normas legais pertinentes.
15.2- A determinação do local, data e horário das provas é atribuição exclusiva da Comissão Organizadora
fiscalizadora do Concurso Público e será publicada oportunamente.
15.3- Cabe exclusivamente à Prefeitura Municipal de Tabatinga o direito de aproveitar os candidatos habilitados em
número que julgar conveniente e de acordo com o interesse público e disponibilidade financeira, nos termos da Lei de
Responsabilidade Fiscal.
15.4- A inexatidão das afirmativas e/ou a existência de irregularidades de documentos, mesmo que verificadas
posteriormente, acarretarão a nulidade da inscrição e a desqualificação do candidato, com todas as suas decorrências,
sem prejuízo das medidas de ordem administrativa, civil e criminal.
15.5- Dentro do prazo de validade do presente Concurso Público a Prefeitura Municipal de Tabatinga por ocasião do
provimento do Cargo obedecerá rigorosamente à ordem de classificação e o seu prazo de validade, podendo o
candidato que vier a ser convocado ser investido no Cargo Público se atendidas, à época no ato da contratação, todas
as exigências para a investidura.
15.6- Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos enquanto não consumada
a providência ou evento que lhes disser respeito, circunstância esta que será mencionada em Edital, comunicado ou
aviso a ser publicado, devidamente justificado e com embasamento legal pertinente, sendo defeso a qualquer candidato
alegar desconhecimento.
15.7- A Prefeitura Municipal de Tabatinga reserva-se o direito de anular o Concurso Público, bem como de adotar
providências que se fizerem necessárias para garantir a correção dos procedimentos a ele relativos ou deles
decorrentes.

15.8- Decorridos 120 (cento e vinte) dias da homologação e não caracterizado qualquer óbice, é facultada a
incineração dos cadernos de provas e demais registros escritos, mantendo-se, porém, pelo prazo de validade do
Concurso Público, os registros eletrônicos.
15.9-

Caberá ao Chefe do Poder Executivo do Município de Tabatinga a homologação dos Resultados Finais.

15.10- Os casos omissos serão resolvidos pela empresa Apta Assessoria e Consultoria EIRELI, juntamente com a
Comissão Organizadora fiscalizadora do Concurso Público.
15.11- A Apta Assessoria e Consultoria EIRELI não autoriza a comercialização de apostilas em seu nome e não se
responsabiliza pelo teor das mesmas.
15.12 A Prefeitura Municipal de Tabatinga e a Apta Assessoria e Consultoria eximem-se das despesas com viagens e
estada dos candidatos para prestar as provas objetivas ou práticas.
15.14- Integram este edital os anexos:
Anexo I - Atribuição Empregos Públicos;
Anexo II - Programa de Provas;
Anexo III - Cronograma;
Anexo IV - Declaração – Candidato com Deficiência
Anexo V - Formulário de Entrega de Títulos.
Anexo VI – Modelo de Atestado Médico (TAF)
Anexo VII – Tabela do Teste de Aptidão Física (TAF)
Tabatinga, 23 de agosto de 2019.

EDUARDO PONQUIO MARTINEZ
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA
CONCURSO PÚBLICO 01/2019
ANEXO I – ATRIBUIÇÃO EMPREGOS PÚBLICOS

ASSISTENTE SOCIAL
Planejar, organizar, administrar a execução de benefícios e serviços sociais; Participar do planejamento e gestão das
políticas sociais; Coordenar a execução de programas, projetos e serviços sociais desenvolvidos pela Municipalidade;
Elaborar campanhas de prevenção na área da assistência social, em articulação com as áreas de saúde, educação,
habitação, saneamento básico, meio ambiente, trabalho e renda; Elaborar e executar projetos comunitários para
atendimento de demandas específicas de idosos, mulheres e associações comunitárias entre outros segmentos; Compor
e participar de equipes multidisciplinares para a elaboração, coordenação e execução de programas, projetos e serviços
nas áreas da saúde, educação, assistência social, habitação, saneamento básico, meio ambiente, trabalho e renda entre
outros; Desenvolver e participar, junto com profissionais das outras áreas, da elaboração e execução de programas de
assistência e apoio a grupos específicos de pessoas; Participar da elaboração, coordenação e execução de campanhas
educativas no campo da saúde pública, higiene, saneamento, educação e assistência social; Coordenar e realizar
levantamento de dados para identificar e conhecer os indicadores sociais, promovendo o diagnóstico social do
Município; Desenvolver ações educativas e sócio educativas nas unidades de saúde, unidades de educação e unidades
de assistência social, visando a busca de solução de problemas identificados pelo diagnóstico social; Realizar
entrevistas e avaliação social do público para fins de concessão de auxílios e benefícios, e de emissão de laudos
técnicos que identifiquem a elegibilidade frente às necessidades sociais; Organizar e manter atualizadas as referências
sobre as características sócio-econômicas dos usuários nas unidades de assistência social da Prefeitura; Promover o
atendimento ao usuário da assistência social em Rede de Proteção e Inclusão Social, com vistas ao atendimento
integral; Realizar visita domiciliar (V.D.) sempre que se faça necessário, visando dotar uma ampla visão da realidade biopsico-social à qual está inserido o i1JídUO; Motivar a comunidade a participar das atividades, dos programas e projetos
desenvolvidos pela Prefeitura; Coordenar, executar ou supervisionar a realização de programas e serviço sócioassistencial, desenvolvendo atividades de caráter educativo ou recreativo para proporcionar a melhoria da qualidade de
vida pessoal e familiar dos usuários das políticas públicas; Orientar os usuários inclusive aqueles com problemas
referentes à readaptação ou reabilitação profissional e social por diminuição da capacidade de trabalho, orientando-os
sobre suas relações empregatícias; Estudar e propor soluções para a melhoria de condições materiais, ambientais e
sociais do trabalho; Apoiar a área de Defesa Civil da Prefeitura no planejamento das ações em situações de calamidade
e emergência; Prestar orientação social, realizar visitas, identificar recursos e meios de acesso para atendimento ou
defesa de direitos junto a indivíduos, grupos e segmentos populacionais; Realizar visitas domiciliares para constatar a
situação do servidor afastado por invalidez ou afastado por motivo de doença; Elaborar, coordenar e executar programas
e projetos de reabilitação comunitária para pessoas com deficiência; Divulgar as políticas sociais utilizando os meios de
comunicação, participando de eventos e elaborando material educativo; Formular projetos para captação de recursos;
Articular com outras unidades da Prefeitura, com entidades governamentais e não governamentais, com universidades e
outras instituições, a formação de parcerias para o desenvolvimento de ações voltadas para a comunidade;
Representar, quando designado, o Departamento em que está lotado, em Conselhos, Comissões, reuniões com os
demais Departamentos Municipais e em outros eventos; Realizar outras atribuições correlatas, determinadas pelo
superior imediato.
ENGENHEIRO CIVIL
Realizar estudos e pesquisas, elaborar projetos e assessorar em problemas de engenharia civil, arquitetura e urbanismo;
;Planejar e projetar a construção de obras civis, como edificações, rodovias, aeroportos, vias férreas, pontes, viadutos e
túneis; ;Estudar as características dos solos, planejar obras de saneamento básico de construções hidráulicas; Elaborar
e executar projetos de disposição e construção de edifícios, interiores e outras obras arquitetônicas; Planejar e
coordenar o desenvolvimento de áreas urbanas e a ordenação estética de paisagens, com a criação de zonas de
parques e outros projetos; Elaborar, executar e dirigir projetos de engenharia civil relativos a rodovias, portos,
aeroportos, vias férreas, sistemas de água e esgoto e outros, estudando características e preparando planos, métodos
de trabalho e demais dados requeridos para possibilitar e orientar a construção, manutenção e reparo das obras
mencionadas e assegurar os padrões técnicos exigidos; Proceder a uma avaliação geral das condições requeridas para
a obra, estudar o projeto e examinar as condições e características do terreno disponível, para determinar o local mais
apropriado para a construção; Calcular os esforços e deformações previstas na obra projetada ou que afetem a mesma,
consultando tabelas e efetuando comparações, levando em consideração fatores como, carga acumulada, pressões de
água, resistência aos ventos e qualquer mudança de temperatura, para apurar a natureza dos materiais que devem ser
utilizados na construção; Consultar outros especialistas, como engenheiros mecânicos, eletricistas e químicos, arquitetos
de edifícios e arquitetos paisagistas, trocando informações relativas ao trabalho a ser desenvolvido, para decidir sobre as
exigências técnicas e estéticas relacionadas à obra a ser executada; Elaborar o projeto da construção, preparar plantas
e especificações da obra, indicando tipos e qualidades de materiais, equipamentos e mão-de-obra necessários e
efetuando um cálculo aproximado dos custos, a fim de apresentá-los aos responsáveis ou órgãos governamentais para
aprovação; Preparar o programa de trabalho, elaborar plantas, croquis, cronogramas e outros subsídios que se fizerem
necessários, para possibilitar a orientação e fiscalização do desenvolvimento das obras; Dirigir a execução de projetos,
acompanhando e orientando as operações à medida que avançam as obras, para assegurar o cumprimento dos prazos
dos padrões de qualidade e segurança recomendados; Realizar outras atribuições correlatas, determinadas pelo
superior imediato.

FISCAL TRIBUTÁRIO
Proceder o lançamento de oficio do crédito tributário, quando constatada a ocorrência do descumprimento de obrigação
legal relativa aos tributos e contribuições, aplicando a penalidade cabível, e nos demais casos previstos na legislação
tributária; Autorizar o lançamento por emissão eletrônica sob sua responsabilidade e com sua chancela; Proceder
lançamentos tributários e a revisão de oficio dos lançamentos; Promover a inscrição dos créditos municipais em dívida
ativa e auxiliar na sua cobrança; Executar procedimentos de auditoria, diligência, perícia e fiscalização, objetivando
verificar o cumprimento das obrigações tributárias do sujeito passivo, praticando odos os atos definidos na legislação
específica, inclusive os relativos à busca e à preensão de mercadorias, livros, documentos e assemelhados, para exame
de irregularidades constatadas; Avaliar e especificar os parâmetros de tratamento de informações, com vista às
atividades de lançamento e controle dos tributos e contribuições municipais; Desconsiderar atos ou negócios jurídicos
praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos
constitutivos da obrigação tributária, nos termos da lei; Auditar a rede arrecadadora e propor a aplicação de penalidade
decorrente do descumprimento dos contratos firmados com o Município; Analisar, elaborar e prestar informações em
processos administrativos-fiscais, inclusive os relativos ao reconhecimento de direito creditório, à solicitação de
retificação de declaração, à imunidade, à isenção, à suspensão e à redução de tributos e contribuições; Elaborar
pareceres em processos de consultas tributárias; Disseminar informações ao sujeito passivo, visando à facilitação do
cumprimento as obrigações tributárias e a formalização de processos; Orientar contribuintes, quanto à interpretação da
legislação tributária e correlata; Elaborar minuta de cálculo de exigência tributária alterada por decisão administrativa ou
judicial; Apresentar sugestões para o aperfeiçoamento do sistema tributário municipal; Planejar, organizar e controlar as
atividades desenvolvidas na sua área de atuação, acompanhando e avaliando as ações desenvolvidas, elaborando
relatórios e fornecendo subsídios que visem à elaboração de novas políticas de ação ou o aperfeiçoamento e a extinção
das existentes, para assegurar o cumprimento dos objetivos e das metas estabelecidos; Participar das atividades
administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de atuação; Elaborar pareceres, informes técnicos,
relatórios e outros documentos relativos à sua área de atuação; Realizar estudos e sugerir medidas para implantação,
desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; Participar das atividades de treinamento e
aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de
contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação; Participar como instrutor
ou facilitador em programas de capacitação, de desenvolvimento e de educação continuada; Participar de grupos de
trabalho e/ou reuniões com unidades da Prefeitura e outras entidades públicas e particulares, realizando estudos,
emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo
sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas
de trabalho afetos ao Município; Participar da formulação de políticas públicas e de planos de desenvolvimento;
Participar de atividades em equipes multidisciplinares; Desenvolver atividades em parceria com os vários setores da
Prefeitura visando ampliar o acompanhamento dos programas executados pela mesma; Gerenciar ações de pesquisa e
de desenvolvimento, planejando, organizando e controlando os programas e sua execução bem como avaliar resultados,
para assegurar eficiência, eficácia e efetividade dos serviços prestados aos usuários; Acompanhar a execução de
projetos executados por terceiros; Desenvolver e propor novas tecnologias de trabalho; Desenvolver atividades
relacionadas à utilização eficaz de equipamentos, materiais e de pessoal, planejando, organizando e controlando
programas e sua execução de acordo com a política fixada, para assegurar o atendimento, a melhoria dos serviços,
redução dos custos e, em consequência, obter maior eficiência, efetividade e eficácia dos serviços prestados à
população; Exercer suas atividades conforme as normas e procedimentos técnicos estabelecidos; Manter a chefia
informada sobre o andamento dos trabalhos e dos resultados alcançados; Participar das atividades de treinamento e
capacitação desenvolvidas pela prefeitura; Realizar outras atribuições correlatas, determinadas pelo superior imediato.
MÉDICO CLÍNICO GERAL
Examina o paciente, utiliza instrumentos adequados, avalia as condições de saúde e estabelece diagnósticos nos
âmbitos somáticos, psicológicos e sociais; Requisita exames subsidiário, analisando e interpretando seus resultados;
Realiza encaminhamentos de pacientes a outros especialistas, quando julgar necessário; Presta pronto atendimento a
pacientes ambulatoriais, mesmo nos casos de urgência e emergência, decidindo as condutas, inclusive pela internação
quando necessária; Estabelece o plano médico-terapêutico-profilático, orientando os pacientes, prescrevendo os
medicamentos, dietas e demais terapias apropriadas a cada paciente internado, sempre que necessário ou solicitado;
Executa com ênfase a prevenção de doenças, mas sem descuidar das atividades curativas e reabilitadoras; Integra a
equipe multiprofissional de saúde, responsabilizando-se pela orientação desta nos cuidados relativos a sua área de
competência, seguindo também as orientações dos demais profissionais nas suas áreas específicas; Realiza registros
adequados sobre seus pacientes, sobre vigilância epidemiológica, estatística de produtividade, de motivos de consulta e
outras, nos formulários e documentos adequados; Participa em todas as atividades para que for designado pela chefia
imediata; Contribui no planejamento, administração e gerência dos serviços de saúde, sempre que designado; Zela pela
manutenção e ordem dos materiais, equipamentos e locais de trabalho; Realiza pedidos de materiais e equipamentos
necessários a sua área de competência; Cumpre e faz cumprir as normas do setor de saúde, participa de projeto de
treinamento e programas educativos; Classifica e codifica doenças, operações, causas de morte e demais situações de
saúde, de acordo com o sistema adotado; Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.
MÉDICO PEDIATRA
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 malformações 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
à 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.
TÉCNICO DE ENFERMAGEM
Prestar, sob orientação do Médico ou Enfermeiro, serviços técnicos de enfermagem, ministrando medicamentos ou
tratamento aos pacientes, como administração de sangue e plasma, controle de pressão venosa, monitorização e
aplicação de respiradores artificiais; Controlar sinais vitais dos pacientes, observando a pulsação e utilizando aparelhos
de ausculta e pressão; Prestar cuidados de conforto, movimentação ativa e passiva e de higiene pessoal, aplicação de
diálise, cateterismo, instilações, lavagens de estômago e outros tratamentos, para proporcionar bem-estar fisico e mental
aos pacientes; Efetuar curativos diversos, empregando os medicamentos e materiais adequados, segundo orientação
médica; Adaptar os pacientes ao ambiente hospitalar e aos métodos terapêuticos aplicados, realizando entrevistas de
admissão, visitas diárias e orientando-os; Auxiliar o Médico em pequenas cirurgias, observando equipamentos e
entregando o instrumental necessário, conforme instruções recebidas; Auxiliar na prestação de cuidados diretos de
enfermagem a pacientes em estado grave; Preparar e esterilizar material, instrumental, ambientes e equipamentos para
a realização de exames, tratamentos e intervenções cirúrgicas; ;Participar de campanhas de vacinação; ;Assistir ao
Enfermeiro na prevenção e no controle sistemático da infecção hospitalar e ambulatorial; Assistir ao Enfermeiro na
prevenção e controle de doenças transmissíveis em geral e nos programas de vigilância sanitária; Auxiliar na coleta e
análise de dados sócio sanitários da comunidade, para o estabelecimento de programas de educação sanitária;
Proceder a visitas domiciliares, a fim de efetuar testes de imunidade, vacinação, investigações, bem como auxiliar na
promoção e proteção da saúde de grupos prioritários; Participar de programas e atividades de educação sanitária,
visando a melhoria da saúde do indivíduo, da família e da população em geral; Participar na execução de programas e
atividades de assistência integral à saúde individual e de grupos específicos, particularmente daqueles prioritários e de
alto-risco; Participar dos programas de higiene, segurança do trabalho, de prevenção de acidentes, de doenças
profissionais e do trabalho; Auxiliar na prevenção e controle das doenças transmissíveis em geral em programas de
vigilância epidemiológica; ;Participar do planejamento, programação, orientação e supervisão das atividades de
assistência de enfermagem; Participar de programas educativos de saúde que visem motivar e desenvolver atitudes e
hábitos sadios em grupos específicos da comunidade (crianças,gestantes e outros); Orientar a população em assuntos
de sua competência; Controlar o consumo de medicamentos e demais materiais de enfermagem, verificando nível de
estoque para, quando for o caso, solicitar ressuprimento; Supervisionar e orientar a limpeza e desinfecção dos locais de
trabalho, bem como zelar pela conservação dos equipamentos que utiliza; Anotar no prontuário do cliente as atividades
da assistência de enfermagem para fins estatísticos, entre outros; Assistir ao Enfermeiro na implantação de centro de
custos de materiais de enfermagem; Treinar os servidores que o auxiliam na execução de tarefas típicas da classe;
Orientar e supervisionar o pessoal auxiliar, a fim de garantir a correta execução dos trabalhos; Realizar outras
atribuições correlatas, determinadas pelo superior imediato.

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Limpar e arrumar as dependências e instalações de edifícios públicos municipais, a fim de mantê-los nas condições de
asseio requeridas, realizando sua desinfecção, sempre que necessário, bem como executar a limpeza das áreas
externas, tais como pátios, jardins e quintais e manter brinquedos limpos; Efetuar atividades auxiliares gerais em
laboratórios, limpando, conservando e guardando aparelhagem e utensílios; Executar serviços de varrição e limpeza em
geral de ruas, logradouros públicos e calçadas bem como molhar plantas e jardins, segundo orientação recebida;
;Executar serviços relacionados à coleta de resíduos sólidos urbanos; Recolher o lixo da unidade em que serve,
acondicionando detritos e depositando-os de acordo com as determinações definidas; Percorrer as dependências dos
prédios municipais, abrindo e fechando janelas, portas e portões, bem como ligando e desligando pontos de iluminação,
máquinas e aparelhos elétricos; Atuar como trabalhador braçal, abrindo valas para finalidades definidas, montando e
desmontando andaimes, transportando e misturando materiais de construção civil, conservando estradas, auxiliando em
serviços de sinalização, preparando solos para plantio, etc.; Realizar manutenção geral em vias, fazendo o manejo de
áreas verdes, tapando buracos, etc.; Realizar poda de árvores, artesanal e corretiva visando manter boa iluminação nas
vias urbanas e proteção da rede elétrica; Executar serviços de coleta, entrega de correspondências e serviços
burocráticos simples, quando solicitados pelo setor; Preparar e servir café, chá e lanches a visitantes e servidores da
Prefeitura; Auxiliar no preparo de refeições, lavando, selecionando e cortando alimentos, sob supervisão; Organizar fila e
servir merenda bem como manter limpos os utensílios de copa e cozinha; Lavar e passar roupas simples, observando o
estado de conservação das mesmas, bem como proceder ao controle da entrada e saída das peças; Verificar a
existência de material de limpeza e alimentação e outros itens relacionados com seu trabalho, comunicando ao superior
imediato a necessidade de reposição, quando for o caso; Manter arrumado o material sob sua guarda; Carregar e
descarregar veículos, empilhando os materiais nos locais indicados bem como transportar materiais de construção,
móveis, equipamentos e ferramentas, de acordo com instruções recebidas; Realizar outras atribuições correlatas,
determinadas pelo superior imediato.

FISCAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E POSTURAS

Fiscalizar o horário e as condições regulares de funcionamento do comércio fixo e ambulante, da indústria e prestadores
de serviço; Embargar construções clandestinas, irregulares ou ilícitas; Fiscalizar o uso e ocupação do solo urbano
garantindo o cumprimento das leis e posturas municipais; Vistoriar e verificar a regularidade documental de
estabelecimentos comerciais, industriais e de prestação de serviços para efeito de concessão de licença de
funcionamento; Lavrar autos de infração e termos de fiscalização, intimações e outros instrumentos, visando garantir o
cumprimento das leis e posturas municipais; Fiscalizar o estado geral dos carros e os serviços que se executam no
terminal de ônibus; Verificar o licenciamento de construção ou reconstrução, embargando as que não estiverem providas
de competente autorização ou que estejam em desacordo com o autorizado; Fiscalizar as exigências referentes ao
cumprimento de normas municipais e contratuais quanto à quantidade, horários e as condições gerais dos veículos,
placas indicativas, horários, para assegurar-se das condições ideais ao transporte dos passageiros; Inspecionar o
funcionamento das instalações sanitárias e o estado de conservação das paredes, telhados, portas e janelas em
edificações recém construídas, a fim de opinar nos processos de concessão de habite-se; Solicitar à autoridade
competente a vistoria de obras que lhe pareçam em desacordo com as normas vigentes; Verificar o licenciamento de
placas comerciais nas fachadas dos estabelecimentos respectivos ou em outros locais; Verificar a instalação de bancas
e barracas em logradouros públicos quanto à permissão para cada tipo de comércio, bem como quanto à observância de
aspectos estéticos; Verificar a colocação de andaimes e tapumes nas obras em execução, bem como a carga e
descarga de material na via pública; Verificar a existência de habite-se nos imóveis construídos, reconstruídos ou que
tenham sofrido obras de vulto; Verificar alinhamentos e cotas indicados nos projetos; Intimar, autuar, interditar,
estabelecer prazos e tomar outras providências com relação aos violadores das leis, normas e regulamentos
concernentes às obras particulares; Verificar as violações às normas sobre poluição sonora: uso de buzinas, casas de
disco, clubes, boates, discotecas, alto-falantes, bandas de música, entre outras; Intimar, autuar, estabelecer prazos e
tomar outras providências relativas aos violadores das posturas municipais e da legislação urbanística; Realizar
sindicâncias especiais para instrução de processos ou apuração de denúncias e reclamações; Realizar outras
atribuições correlatas, determinadas pelo superior imediato.

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – ARTES
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – CIÊNCIAS
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - EDUCAÇÃO ESPECIAL
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – GEOGRAFIA
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – HISTÓRIA
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – INGLÊS
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - LÍNGUA PORTUGUESA
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – MATEMÁTICA
As atribuições dos Cargos Públicos de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II encontram-se na Lei Complementar 006/2009.
PSICOPEDAGOGO
Proceder ao atendimento psicoterápico de escolares e ao apoio aos professores e pedagogos, quando necessário;
Aplicar técnicas e princípios psicológicos apropriados ao desenvolvimento intelectual, social e emocional do indivíduo,
empregando conhecimentos dos vários ramos da psicologia; Proceder ou providenciar a aplicação de técnicas
psicológicas adequadas nos casos de dificuldade escolar, familiar ou de outra natureza, baseando-se em conhecimentos
sobre a psicologia da personalidade, bem como no psicodiagnóstico; Estudar sistemas de motivação da aprendizagem,
objetivando auxiliar na elaboração de procedimentos educacionais diferenciados, capazes de atender as necessidades
individuais; Analisar as características de indivíduos supra e infradotados e portadores de necessidades especiais,
utilizando métodos de observação e pesquisa para recomendar programas especiais de ensino compostos de currículos
e técnicas adequadas às diferentes qualidades de inteligência; Identificar a existência de possíveis problemas na área da
psicomotricidade e distúrbios sensoriais ou neuropsicológicos, aplicando e interpretando testes e outros reativos
psicológicos, para aconselhar o tratamento adequado e a forma de resolver as dificuldades ou encaminhar o indivíduo
para tratamento com outros especialistas; Realizar outras atribuições correlatas, determinadas pelo superior imediato.
ENCANADOR
Executar sob supervisão, os serviços de montagem, instalação de tubulações de alta ou baixa pressão, constituídas
inteira ou parcialmente de seções metálicas, cortando, roscando, dobrando tubos e montando, com auxílio de
ferramentas necessárias, para formar e reparar sistemas de abastecimento de água e esgoto; Estudar o trabalho a ser
executado, analisando desenhos, esquemas, especificações e outras informações; Assinalar os pontos de colocação
das tubulações, junções, furos e escavações de solo, de acordo com as orientações, para a instalação do sistema; Abrir
sulcos no solo, furos e rasgos, para introduzir os tubos e partes anexas, executando o corte, encaixe, atarrachamento e
curvatura, posicionar e fixar os mesmos; Testar as canalizações e hidrômetros, para localizar eventuais vazamentos e
fazer a vedação conveniente, ligando a tubulação aos aparelhos e demais componentes da instalação, como sistemas
de água e esgoto; Fechar as escavações abertas no solo; Cumprir as normas de segurança determinadas para o
trabalho; Realizar outras atribuições correlatas, determinadas pelo superior imediato.
GUARDA CIVIL MUNICIPAL
Garantir o exercício do poder de polícia da Administração Direta e Indireta do Município; Colaborar quando solicitado, na
fiscalização do uso do solo municipal e nas tarefas inerentes à defesa civil do Município; Auxiliar na proteção das áreas
de preservação ambiental, mananciais e recursos hídricos do Município; Executar o serviço de patrulhamento escolar;

Auxiliar, nos limites de suas atribuições, as Policias Federal e Estadual; Exercer a vigilância em locais previamente
determinados, percorrendo e inspecionando suas dependências para evitar incêndios, roubos, entrada de pessoas
estranhas e outras anormalidades; Exercer a vigilância em logradouros públicos; Executar a ronda diurna ou noturna nas
dependências, verificando se as portas, janelas, portões e outras vias de acesso estão fechados corretamente e
constatando irregularidade, tomar as providências necessárias no sentido de evitar roubos e outros danos; Controlar a
entrada e saída de pessoas, veículos e materiais pelos portões de acesso sob sua vigilância, efetuando os devidos
registros, verificando quando necessário, a autorização de ingresso; Investigar quaisquer condições anormais que tenha
observado; Responder as chamadas telefônicas ocorridas fora do horário de expediente do orgão, anotando recados;
Comunicar ao chefe imediatamente qualquer irregularidade verificada; Acompanhar funcionários, quando necessário, no
exercício de suas funções, fora do expediente normal de trabalho; Zelar pelo prédio e suas instalações (pátios, jardins,
cercas, muros, portões, sistema de iluminação, etc.); Atender ao público, fornecendo informações e encaminhando aos
órgãos competentes; Recolher e guardar objetos deixados pelos usuários; Realizar outras atribuições correlatas,
determinadas pelo superior imediato.
MOTORISTA
Inspecionar o veículo antes da saída, verificando o estado dos pneus, nível de combustível, a água e o óleo do cárter,
testando freios e parte elétrica, para certificar-se de suas condições de funcionamento; Dirigir o veículo, obedecendo ao
Código Nacional de Transito, seguindo mapas, itinerários ou programas estabelecidos para conduzir usuários e materiais
aos locais solicitados ou determinados; Zelar pela manutenção do veículo, comunicando falhas e solicitando reparos,
para assegurar o seu perfeito estado; Efetuar pequenos reparos de emergência no veículo, para garantir seu
funcionamento; Manter a limpeza do veículo deixando-o em condições adequadas para uso; Agir com polidez e
delicadeza, dentro dos padrões de conduta recomendáveis; Transportar materiais, utensílios ou ferramentas de pequeno
porte, encomendas, papéis e documentos, quando designado; Realizar o Transporte de Alunos, desde que devidamente
habilitado para a execução dos serviços; Efetuar anotações de viagens realizadas, pessoas transportadas,
quilometragem rodada, itinerários e outras ocorrências, seguindo normas estabelecidas; Realizar outras atribuições
correlatas, determinadas pelo superior imediato.
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ANEXO II – PROGRAMA DE PROVAS
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO
 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
 ENCANADOR
CONHECIMENTOS GERAIS
PORTUGUÊS: Fonologia: Conceito /Encontros vocálicos /Dígrafos/ Ortoépia /Divisão Silábica /Prosódia-Acentuação/
Ortografia. Semântica: A significação das palavras no texto. Interpretação de Texto. Obs. Serão utilizadas as regras
ortográficas introduzidas pelo Decreto Federal n. 6.583 de 29/09/08.
MATEMÁTICA: Operações: adição/subtração/multiplicação/divisão; Frações ordinárias; Sistemas de medidas e
mudanças de unidade (comprimento, massa, volume e capacidade); Sistema monetário; Resolução de problemas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
ENCANADOR

Noções e Normas de Segurança do Trabalho, Higiene e Comportamento. Prevenção de Riscos no Ambiente de
Trabalho; Organização do Trabalho e Processos de Trabalho, Medidas de Proteção Coletiva, Medidas de Proteção
Individual, Proteção Contra Incêndio e Primeiros Socorros; Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho,
Coleta e Armazenamento do Lixo.

ENSINO MÉDIO/TÉCNICO COMPLETO





GUARDA CIVIL MUNICIPAL
FISCAL DE OBRAS
MOTORISTA
TÉCNICO DE ENFERMAGEM
CONHECIMENTOS GERAIS

PORTUGUÊS: Fonologia: Conceito /Encontros vocálicos/ Dígrafos/ Ortoépia/ Divisão Silábica/ Prosódia-Acentuação/
Ortografia; Morfologia: Estrutura e formação das palavras/ Classes de Palavras; Sintaxe: Termos de Oração/ Período
Composto/Conceito e classificação das orações/ Concordância verbal e nominal/ Regência verbal e nominal/ Crase/
Pontuação; Semântica: A significação das palavras no texto. Interpretação de Texto. Obs. Serão utilizadas as regras
ortográficas introduzidas pelo Decreto Federal n. 6.583 de 29/09/08.
MATEMÁTICA: Conjunto: Teoria dos conjuntos, símbolos lógicos, pertinência, representação, igualdade, desigualdade e
inclusão. Subconjuntos: Reunião, intersecção, conjunto vazio, diferença, complementar. Conjuntos Numéricos: Conjunto
(N) dos números naturais; Conjunto (7) dos números inteiros; Conjunto (Q) dos números racionais; Conjunto (I) dos
números irracionais; Conjunto (R) dos números reais, intervalos reais/ Equações e inequações de 1º e 2º graus; /Regra
de três simples e composta; /Porcentagem; juros simples e compostos; /Resolução de problemas.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
GUARDA CIVIL MUNICIPAL
Técnicas de vigilância,
Serviços de Guarda,
Registro de ocorrências,
Medidas de emergência,
Segurança física das instalações,
Proteção de entradas não permitidas,
Prevenção de sabotagem,
Noções básicas de socorros de urgência,
Prevenção e combate a princípios de incêndio,
Classificação de incêndios,
Propagação de calor e agentes de extinção.

FISCAL DE OBRAS
Lei Federal nº 10.098 de 19/12/2000 (Acessibilidade)
Decreto Federal nº 5.296 de 02/12/2004 (Acessibilidade)
Uso correto de EPIs;
Normas Regulamentadoras – Segurança e Saúde do Trabalho;
Código de Obras e Posturas do Município
NOÇÕES DE INFORMÁTICA:
MS-Word 2007/2010, tais como: Estrutura básica dos documentos, edição e formatação de textos, cabeçalhos,
parágrafos, fontes, colunas, marcadores simbólicos e numéricos, tabelas, impressão, controle de quebras e numeração
de páginas, legendas, índices, inserção de objetos, campos predefinidos, caixas de texto e etc.
MS-Excel 2007/2010, tais como: Estrutura básica das planilhas, conceitos de células, linhas, colunas, pastas e gráficos,
elaboração de tabelas e gráficos, uso de fórmulas, funções e macros, impressão, inserção de objetos, campos
predefinidos, controle de quebras e numeração de páginas, obtenção de dados externos, classificação de dados e etc.
Correio Eletrônico MS Outlook Express ou 2007/2010, tais como: Configuração e uso de correio eletrônico, preparo
e envio de mensagens, anexação de arquivos, catálogo de endereços, criação de grupos e etc.

MOTORISTA
Lei 9.503 de 23 de setembro de 1.997
Lei 9.602 de 21 de janeiro de 1.998
Conhecimentos gerais sobre direção defensiva
Noções básicas de primeiros socorros, mecânica e meio ambiente

Placas de sinalização e regulamentação de trânsito

TÉCNICO DE ENFERMAGEM
SUS – Sistema único de Saúde
Lei do exercício profissional da Enfermagem
Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem
Competências do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN)e Conselho Regional de Enfermagem (COREN).
Sistematização da Assistência de Enfermagem-atribuições de cada categoria profissional na enfermagem.
Noções de epidemiologia e vigilância epidemiológica
Programa de imunização
Doenças de notificação compulsória Nacional e Estadual
Política Nacional da Atenção Básica (PNAB)
Cálculo e administração de medicamentos
Fundamentos de Enfermagem: procedimentos técnicos
Segurança do paciente
Comunicação em enfermagem.
Enfermagem em saúde ocupacional
Assistência de enfermagem em doenças infectocontagiosas
Assistência de enfermagem em clínica cirúrgica: período pré, intra e pós operatório
Assistência de enfermagem em clínica médica: doenças crônicas não transmissíveis (DCNT)
Assistência de enfermagem em urgências e emergências
Assistência de enfermagem em saúde do adulto e idoso
Assistência de enfermagem e saúde da mulher: pré-natal, parto, puerpério, prevenção de doenças ginecológicas,
violência sexual
Assistência de enfermagem à saúde da criança e do adolescente: crescimento e desenvolvimento, aleitamento materno,
ao recém nascido de alto e baixo risco.
Gerenciamento de resíduos nos serviços de saúde
Infecção hospitalar
Prevenção e tratamento de feridas
Noções de Central de Material e Esterilização-CME.
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Brasil. Ministério da Saúde. Cadernos de atenção básica: estratégia para o cuidado da pessoa com doença crônica
Diabetes
Mellitus.
Disponível
em:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/estrategias_cuidado_pessoa_diabetes_mellitus_cab36.pdf
Brasil. Ministério da Saúde. Cadernos de atenção básica: estratégia para o cuidado da pessoa com doença crônica
Hipertensão Arterial Sistêmica. Disponível em: http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/caderno_37.pdf
Brasil. Ministério da Saúde. Protocolo clínico e diretrizes terapêuticas: atenção integral às pessoas com infecções
sexualmente
transmissíveis.
Brasília,
2015.
Disponível
em:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/protocolo_clinico_diretrizes_terapeutica_atencao_integral_pessoas_infeccoes
_sexualmente_transmissiveis.pdf
Brasil. Ministério da Saúde. Parto, aborto e puerpério: Assistência Humanizada à Mulher, 2011. Disponível em:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cd04_13.pdf
AGUIAR, Zenaide Neto. Sistema Único de Saúde: antecedentes, percurso, perspectivas e desafios. 2. ed. São Paulo:
Martinari, 2015. 271 p.
POTTER, P.A; PERRY, A.G . Guia Completo de Procedimentos e Competências de Enfermagem. Tradução da 8ª
edição. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015.

ENSINO SUPERIOR COMPLETO
 ASSISTENTE SOCIAL
 ENGENHEIRO CIVIL
 FISCAL DE TRIBUTOS
CONHECIMENTOS GERAIS
PORTUGUÊS: Fonologia: conceitos básicos: classificação de fonemas, sílabas, encontros vocálicos, encontros
consonantais, dígrafos, divisão silábica. Ortografia: conceitos básicos, o alfabeto português, orientações ortográficas.
Acentuação: conceitos básicos, acentuação tônica, acentuação gráfica, aspectos genéricos das regras de acentuação,
regras básicas, regras especiais, hiatos, ditongos, formas verbais seguidas de pronomes oblíquos. Morfologia: estrutura
e formação das palavras, conceitos básicos, processos de formação das palavras, derivação e composição, prefixos,
sufixos, verbos regulares e irregulares, classes de palavras. Sintaxe: termos essenciais da oração, termos integrantes da
oração, termos acessórios da oração e vocativo, orações subordinadas e coordenadas, concordância verbal e nominal,
colocação dos pronomes oblíquos e átonos, uso de próclise, funções e emprego do que, e, se. Problemas gerais da
língua culta: o uso da crase, emprego dos sinais de pontuação, interpretação e análise de textos. Estilística: figuras de
linguagem, figuras de palavras ou tropos, figuras de pensamento, figuras de construção ou sintaxe, vícios de linguagem.
Sinônimos, antônimos e parônimos; flexão do substantivo e adjetivo, regência nominal e verbal. Obs. Serão utilizadas as
regras ortográficas introduzidas pelo Decreto Federal n. 6.583 de 29/09/08.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

ASSISTENTE SOCIAL
BONETTI, Dilsea A. Serviço Social e Ética. Convite a uma nova práxis. São Paulo: Cortez Editora, 1997;
CARVALHO, Maria do Carmo (org). A Família Contemporânea em Debate. São Paulo: Cortez Editora, 1997;
CURY, Munir e outros. “Estatuto da Criança e do Adolescente Comentado”. Malheiros Editores, São Paulo, 1996;
FALEIROS, Vicente de Paula. Estratégias em Serviço Social. São Paulo: Cortez, 1997;
FREIRE, Lúcia M. B. O Serviço Social na Reestruturação Produtiva: espaços, programas e trabalho profissional. São
Paulo: Cortez, 2003.
FREIRE, Lucia M. B.; FREIRE, Silene de Moraes; CASTRO, Alba T. Barroso. Serviço Social, Política Social e Trabalho:
desafios e perspectivas para o século XXI.
IAMAMOTO, Marilda V. O Serviço Social na Contemporaneidade: trabalho e formação profissional. São Paulo: Cortez,
1998.
KALOUSTIAN, Silvio Manoug. Família Brasileira, a base de tudo. 6. ed. São Paulo: Cortez, Brasiléia, DF: UNICEF, 2004
HOLLIDAY, Oscar Jara. Para sistematizar experiências / Oscar JaraHolliday; tradução de: Maria. Viviana V. Resende. 2.
ed., revista. - Brasília: MMA, 2006
Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS). Lei 8.742 de 07.12.1993;
NOB/SUAS - 2012
PNAS - (Política Nacional de Assistência Social - 2004)
Revista Serviço Social e Sociedade - nº 78, 80, 90, 92, 93, Editora Cortez
SINASE - Sistema Nacional Sócio Educativo de Atendimento ao Adolescente;
Código de Ética Profissional do Assistente Social. Lei Federal 8.662 de 07/06/1993;
Constituição da República Federativa do Brasil. Ed. Atlas, 05 de outubro de 1988;
Lei Federal nº 10.741, de 1º de outubro de 2003. Estatuto do Idoso.
Lei nº 8069 de 13 de julho de 1990. Estatuto da Criança e do Adolescente.
Lei nº 12.101 de 27 de novembro de 2009.
Decreto nº 6.307, de 14 de dezembro de 2007. Dispõe sobre os benefícios eventuais de que trata o art. 22 da lei
nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993.
Resolução 16 do CNAS de 5 de maio de 2010.
Tipificação nacional de serviços Socioassistenciais - resolução CNAS nº 109 de 11/11/2009
SUS - Sistema Único de Saúde.
Política de Assistência Social – CRAS – CREAS
Família em seus diversos contextos sociais: definição legal, configurações e novos arranjos familiares, matricialidade
sócio familiar, convivência familiar e comunitária, política de atenção às famílias, ameaça e violação de direitos, violência
doméstica, abandono, rupturas conjugais.
Estudo Social e Estudo Socioeconômico.
Políticas de Atenção ao Idoso e suas dimensões contemporâneas.
Políticas de Atenção às Pessoas com deficiência.

ENGENHEIRO CIVIL
1- EDIFICAÇÕES
1.1 - Materiais de construção civil
Componentes de alvenaria
Concreto armado
Argamassas para revestimento
Aço para concreto armado – tipos de aço e classificação
1.2 - Tecnologias das edificações
Levantamento topográfico do terreno
Anteprojetos e projetos
Canteiro de obras
Alvenarias de vedação e alvenarias estruturais
Cobertura e telhados das edificações
Bibliografia Sugerida
AZEREDO, H. A. O edifício até sua cobertura. São Paulo. Editora Edgard Blücher, 2002.
BORGES, A.C. Prática das pequenas construções. Vol. 1. São Paulo. Editora Edgard Blücher, 2002.
BORGES, A.C -Topografia - Vol. I, II Editora Edgard Blucher Ltda.
FALCÃO BAUER, L.A. Materiais de Construção. Vol. 2. São Paulo. Editora LTC. 1999
RIPPER, E. Manual prático de materiais de construção. São Paulo. Editora PINI, 1999
YAZIGI, W. A técnica de edificar. São Paulo. Editora PINI, 1997
2- HIDRÁULICA E SANEAMENTO
2.1 - Abastecimento de água
 Adutoras.
 Estações elevatórias.
2.2 - Esgotamento sanitário
 Sistemas estáticos para a disposição de esgotos.
 Rede coletora.
2.3 - Drenagem pluvial
Galerias e canais.
2.4 - Limpeza pública
 Coleta de resíduos sólidos domiciliares.
 Compostagem.
 Aterro sanitário e controlado.
2.5 - Instalações hidráulico-sanitárias
Projeto e dimensionamento de instalações prediais de água fria; esgoto sanitário e águas pluviais de combate a
incêndio. Conforme ABNT - NBR vigente.
Bibliografia Sugerida
AZEVEDO NETTO Manual de Hidráulica - Vol. I, II - 7 a. Edição - G.A. ALVARES Editora Edgard Blucher Ltda
BAPTISTA, M. B., COELHO, M. M. L. P. Fundamentos de engenharia hidráulica. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2003,
v.1. 440p.
BARROS, R.T.V., CHERNICHARO, C.A.L., HELLER, L., VON SPERLING, M. Manual de saneamento e proteção
ambiental para os municípios. Vol. 1: Saneamento. Belo Horizonte: DESA/UFMG, 1995, 221p.
VIANNA, M.R. Instalações hidráulicas prediais. Belo Horizonte: Imprimatur, 1998. 360p.
3- ESTRUTURAS E GEOTECNIA
3.1 - Resistência dos materiais
Tensões, deformações, propriedades mecânicas dos materiais, torção, flexão, cisalhamento, linha elástica, flambagem,
critérios de resistência.
3.2 - Concreto Armado
Materiais, normas, solicitações normais, flexão normal simples, cisalhamento, controle da fissuração, aderência, lajes
maciças e nervuradas, punção, torção, deformações na flexão, pilares.
3.3 - Teoria das Estruturas
Morfologia das estruturas, carregamentos, idealização. Estruturas isostáticas planas e espaciais. Estudo de cabos.
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,
processo de Cross.
3.5 – Sistemas Estruturais
Estruturas de Concreto Armado e Protendido
Estruturas Metálicas e de Madeira
3.4 - Geotécnica
Mecânica dos solos, fundações

Bibliografia Sugerida
Hibbeler, R. C (2000) – Resistência dos materiais, Ed. Livros Técnicos e Científicos Editora S. A., Rio de Janeiro, RJ
Araújo, J. M. (2003) – Curso de Concreto Armado Vol. 1 a 4, Ed. Dunas, Rio Grande, RS
Tepedino, J. M. – Apostilas: Flexão simples, Flexão normal composta, Lajes e Controle da fissuração
Concreto Armado I e II – Apostila de graduação – EE.UFMG
ABNT NBR 6118:2003 - Projeto de Estruturas de concreto – Procedimento, Rio de Janeiro, RJ, 2003.
ABNT NBR 6120:1980 – Cargas para o cálculo de estruturas de edificações – Procedimento, Rio de Janeiro, RJ, 1980.
ABNT NBR 7480:1996 – Barras e fios de aços destinados a armaduras para concreto armado - Especificação, Rio de
Janeiro, RJ, 1996.
Amaral, O. C (1974).; Estruturas Isostáticas, Belo Horizonte, EE.UFMG
Gere, J. E (1984).; Mecânica dos Sólidos – vol. 2, Livros Técnicos e Científicos Editora S. A., Rio de Janeiro, RJ
Süssekind, J. C (1976).; Curso de Análise Estrutural – vol. 1, Ed. USP, São Paulo, SP
Pinto, C S (2000) – Curso Básico de Mecânica dos Solos, Oficina de Textos, São Paulo, SP.
Ortigão, J A P (1993) – Introdução à Mecânica dos Solos
Estruturas Metálicas na Prática CARLOS CELSO CARNASCIOLI Editora Mc Graw-Hill do Brasil
Caderno de Projetos de Telhados em Estruturas de Madeira ANTONIO MOLITERMO Editora Edgard Blucher
4- ELETRICIDADE E LUMINOTECA
Circuitos; Medidas Elétricas e Magnéticas
Componentes Elétricos e Eletrônicos
Luminotécnica
Instalações Elétricas Residenciais: componentes
Bibliografia Sugerida
 Instalações Elétricas HÉLIO CREDER Editora Livros Técnicos e Científicos
5. TRANSPORTES
Estradas; Portos; Aeroportos e Ferrovias
Técnica e Economia dos Transportes
6. CONSTRUÇÔES CIVIS
Tecnologia da Construção
Planejamento e Controle das Construções
Arquitetura e Urbanismo
7. INFORMATICA
Linguagens Básicas e Sistemas Operacionais (WORD , EXCELL)
Desenho Assistido por Computador (CAD)
Bibliografia Complementar
 Tabela de Composição de Preços para Orçamento - Vol. 9 (TCPO9) Editora Pini
 Caderno de Encargos - 2 a. Edição MILBER FERNANDES GUEDES Editora Pini
 Segurança e Medicina do Trabalho - 38 a. Edição Manuais de Legislação Atlas
 Autocad Guia do Usuário JOHN D. HOOD Editora Mc Graw - Hill do Brasil
 Mecânica dos Solos e suas Aplicações HOMERO PINTO CAPUTO Editora Livros Técnicos e Científicos
 Hidrologia Ambiental RUBEN DE LORINA PORTO Editora EDUSP
 Elementos de engenharia Hidráulica e Sanitária LUCAS NOGUEIRA GARCEZ Editora Edgard Blucher
 Limpeza Urbana: Métodos e Sistemas GASTÃO HENRIQUE SENGES Editora Inst. Nac. de Assessoria a Municípios
 Contrato de Construção e Responsabilidade Civil: Teoria e Prática MARCO AURÉLIO DA SILVA VIANA Editora
Saraiva
 Engenharia Econômica e Análise de Custos HENRIQUE EHIRSCHFELD Editora Atlas
 Resolução 205 - Código Ética Profissional do Engenheiro, Arquiteto, Agrônomo e Profissões afins
 Resolução 218 - trata-se atribuições do Engenheiro, Arquiteto, Agrônomo e profissões afins
 Lei 5194-66 - trata-se de lei que regulamenta profissão de Engenheiro, Arquiteto, Agrônomo e profissões afins
 Normas Técnicas e especificações da ABTN Específicas para cada assunto.
Legislação Obrigatória:
 Lei Federal n.º 6766/79 - (Parcelamento do Solo Urbano)

FISCAL DE TRIBUTOS
Sistema Constitucional Tributário.
Competência Tributária.
Tributos e suas espécies.
Fontes do Direito Tributário: vigência, aplicação, interpretação e integração da legislação tributária.
Código Tributário Nacional.

Código Tributário Municipal.

ENSINO SUPERIOR COMPLETO / EDUCAÇÃO












PSICOPEDAGOGO
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - EDUCAÇÃO ESPECIAL
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - ARTES
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - CIÊNCIAS
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - GEOGRAFIA
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - HISTÓRIA
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - INGLÊS
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - LÍNGUA PORTUGUESA
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - MATEMÁTICA
CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS

Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 – Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm
Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 – Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências.
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm
Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014 – Aprova o Plano Nacional de Educação – PNE e dá outras providências.
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13005.htm
Diretrizes
Curriculares
Nacionais
para
a
Educação
Básica.
Brasília/2013.
Disponível
em:
http://portal.mec.gov.br/docman/julho-2013-pdf/13677-diretrizes-educacao-basica-2013-pdf/file
Diretrizes
Curriculares
Nacionais
para
a
Educação
Infantil.
Brasília/2009.
Disponível
em:
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=15548-d-c-n-educacao-basica-novapdf&Itemid=30192
Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 09 anos. Secretaria de Educação Básica: Brasília, 2010.
Disponível em: http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=15548-d-c-n-educacaobasica-nova-pdf&Itemid=30192
Referenciais Curriculares Nacionais para Educação Infantil, MEC. Introdução, Formação Pessoal e Social Conhecimento
do
Mundo,
1998.
Disponível
em:
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12579%3Aeducacao-infantil&Itemid=859
BRASIL, Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Básica. Ensino de nove anos – Orientações
para a inclusão da criança de seis anos de idade. Brasília: MEC/SEB, 2007. Disponível em:
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Ensfund/ensifund9anobasefinal.pdf
Base
Nacional
Comum
Curricular
(BNCC).
Disponível
em:
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_20dez_site.pdf
Constituição
da
República
Federativa
do
Brasil
de
1.988.
Disponível
em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

PSICOPEDAGOGO
Aprendizagem e construção do conhecimento
Afetividade e inteligência
Fracasso escolar
Modalidade de ensino e de aprendizagem
Autoria de pensamento
O brincar e a aprendizagem
Problemas de aprendizagem
Família e aprendizagem
Processos de leitura, escrita e pensamento lógico matemático
Diagnóstico e intervenção psicopedagógica
Assessoramento psicopedagógico
Teorias psicogenéticas
Educação brasileira
BIBLIOGRAFIA INDICADA:
MORIN, Edgar. Os sete saberes necessários à educação do futuro. São Paulo: Cortez; Brasília, DF: UNESCO.

DELORS, J. (Org.) Educação: um tesouro a descobrir. Relatório para a UNESCO da Comissão Internacional sobre
Educação para o século XXI.
DE LA TAILLE, Yves e outros. Teorias psicogenéticas em discussão: Piaget, Vygotsky e Wallon. São Paulo, Summus
Editorial, 1992.
FERNÁNDEZ, A. A inteligência aprisionada. Porto Alegre: Ed. Artmed, 1991.
FERNÁNDEZ, A. Os idiomas do aprendente – análise das modalidades ensinantes com famílias, escolas e meios de
comunicação. Porto Alegre: Ed. Artmed, 2001.
FERNÁNDEZ, A. O saber em jogo – a psicopedagogia propiciando autorias de pensamento. Porto Alegre: Ed. Artmed,
2001.
PAÍN, S. Diagnóstico e tratamento dos problemas de aprendizagem. Porto Alegre: Ed. Artmed, 1991
WEISS, M. L. L. Psicopedagogia clínica – uma visão diagnóstica dos problemas de aprendizagem escolar. Rio de
Janeiro: DP&A Editora, 2001. 8 ed.
BOSSA, N. Fracasso escolar – um olhar psicopedagógico. Porto Alegre: Ed. Artmed, 2002.
BOSSA, Nádia Ap. A Psicopedagogia no Brasil: contribuições a partir da prática. Porto Alegre, Artes Médicas, 1992.
VISCA, J. Psicopedagogia – novas contribuições. Rio de Janeiro: Ed. Nova Fronteira, 1991.
SALVADOR, César Coll. Aprendizagem escolar e construção do conhecimento. Porto Alegre: Ed. Artmed, 1994.
MONEREO, C, e SOLÉ, I (org.). O assessoramento psicopedagógico – uma perspectiva profissional e construtivista.
Porto Alegre: Ed. Artmed, 2000.
FERREIRO, E. & PALÁCIO, M. G. (orgs.). Os processos de leitura e escrita: novas perspectivas. 3ª Edição. Porto Alegre;
Ed. Artmed, 2003.
FERREIRO, Emília e TEBEROSKY, Ana. Psicogênese da língua escrita. Trad. Diana Myriam Lichtenstein, Liana Di
Marco e Mário Corso. – Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 1999.
PARRA, C. e SAIZ, I. (orgs.). Didática da matemática – reflexões psicopedagógicas. Porto Alegre: Ed. Artmed, 1996.
SOARES, M. Letramento: um tema em três gêneros. Belo Horizonte: Autêntica, 2004.
BRASIL. Decreto nº 3.956. Brasília, 2001. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/guatemala.pdf
Parâmetros Curriculares Nacionais: Adaptações Curriculares. Secretaria de Educação Fundamental, Secretaria de
Educação Especial, 1998.
Resolução n° 04 - Diretrizes Operacionais para o Atendimento Educacional e Especializado na Educação Básica,
modalidade Educação Especial. Brasília, 2009. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/rceb004_09.pdf
CONFERÊNCIA MUNDIAL SOBRE NEE. UNESCO. Declaração de Salamanca. Princípios, Políticas e Práticas na Área
das
Necessidades
Educativas
Especiais.
Espanha/Salamanca,
1994.
Disponível
em:
http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/salamanca.pdf

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I
PCN: Parâmetros Curriculares Nacionais: 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental
ABRANCHES, Mônica. Colegiado escolar: espaço de participação da comunidade. São Paulo: Cortez, 2003, cap. 1, 2, 3,
4 e conclusão.
ALARCÃO, Isabel. Professores reflexivos em escola reflexiva. São Paulo: Cortez, 2003. cap. 1, 2 e 4.
AQUINO, Julio Groppa. A desordem na relação professor aluno: indisciplina, moralidade e conhecimento. In: AQUINO,
Julio Groppa. Indisciplina na escola: alternativas teóricas e práticas. São Paulo: Summus, 1996.
BRANDÃO, C. F. PASCHOAL, J.D. Ensino Fundamental de nove anos. Editora Avercamp, 2009.
CARVALHO, Mercedes. Ensino Fundamental – práticas docentes nas séries iniciais. Editora Vozes, 2006.
CARVALHO, Rosita Edler. “Educação Inclusiva: do que estamos falando?” In: Revista Educação Especial, número
26, 2005 – p. 1-7. Universidade Federal de Santa Maria. Santa Maria, Brasil.
ESTEBAN, M.T.HOFFMANN, J. SILVA, J.F. Práticas Avaliativas e Aprendizagens Significativas, Editora Mediação, 2008.
FERREIRA, Márcia. Ação psicopedagógicas na sala de aula. Uma questão de inclusão. Paulus ed. 2001.
FERREIRO, Emília. Reflexões sobre alfabetização. 25ª Ed. São Paulo: Cortez, 2010.
HOFFAMANN, Jussara. Avaliar para promover: as setas do caminho. Porto Alegre: Mediação, 2004.
HOFFMAN, Jussara. Avaliação mediadora: uma relação na construção do conhecimento. Série Ideias nº 22, SP, FDE.
LERNER, D.; SADOVSKY, P. O sistema de numeração: um problema didático. In: PARRA, Cecília (Org.). Didática da
Matemática: Reflexões Psicopedagógicas. Porto Alegre: Artes Médicas, 1996. p. 73-155.
PERRENOUD, Philippe. A pedagogia na escola das diferenças: fragmentos de uma sociologia do fracasso. Porto Alegre:
Artmed, 2000.
PERRENOUD, Philippe. Os ciclos de aprendizagem: um caminho para combater o fracasso escolar. Porto Alegre:
Artmed. 2004. cap. 2, 3 e 8.
TEBEROSKY, Ana. Aprendendo a Escrever. Perspectivas psicológicas e implicações educacionais. Ed. Ática, 1999.

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - EDUCAÇÃO ESPECIAL
BRASILIA, MEC, SEESP. Saberes e prática da inclusão: recomendações para a construção de escolas
inclusivas; Brasília, MEC, SEESP, 2005.
BRASILIA, Saberes e prática da inclusão: dificuldades de comunicação e sinalização: surdez; educação infantil.
Brasília: MEC, SEESP, 2005.
BRASILIA. Saberes e prática da inclusão: desenvolvendo competências para o atendimento às necessidades
educacionais especiais de alunos surdos. Brasília: MEC, SEESP, 2005.
Lei 10.436 de 24/04/2002 – Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS e dá outras providencias.
Resolução CNE/CEB – nº 02/2001 de 11 de setembro de 2001 que institui as Diretrizes Nacionais para a Educação
Especial na Educação Básica.
Decreto 3.298 de 20/12/99 que regulamenta a Lei nº 7.853, de 24 de outubro de 1989, dispõe sobre a política Nacional
para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, consolida as normas de proteção, e dá outras providencias.
UNESCO. Declaração de Salamanca e linha de ação sobre necessidades educativas especiais. Brasília, CORDE, 1994.
CAMPOS, D.M. Psicologia da Aprendizagem. Petrópolis, Vozes,2011.
CAPOVILLA, G. S. e CAPOVILLA, F. C. Problemas de leitura e escrita: como identificar, prevenir e remediar numa
abordagem fônica. Editora Memnon, São Paulo, 2007.
CARVALHO, Rosita E. Removendo barreiras para a aprendizagem. Porto Alegre: Editora Mediação, 2000.
FERNADEZ, Alicia. A inteligência aprisionada: abordagem psicopedagógica clínica da criança e sua família. Porto
Alegre, Artmed,1991.
FONSECA, V. Introdução às dificuldades de Aprendizagem. Porto Alegre, Artes Médicas, 1995.
GOES, Maria Cecília R. Linguagem, surdez e educação. Campinas, Autores associados, 1999.
MANTOAN, Maria T.A integração de pessoas com deficiência: contribuições para uma reflexão sobre o tema. São Paulo,
Memnon, 1997.
MAZZOTTA, Marcos José da Silveira. Educação especial no Brasil: história e políticas públicas. São Paulo: Editora
Cortez, 1996.
MIRANDA, V. LONGO,T.P., FONSECA,G.C.B. ZEVIR,C. Educação e Aprendizagem: contribuições da Psicologia.
Cutitiba, Juruá, 2008.
SKLIAR, Carlos. Educação & Exclusão: abordagens sócio-antropológicas em educação especial. Porto Alegre,
Mediação, 2000.
STAINBACK, Susan e William Stainback. Inclusão: um guia para educadores; trad. Magda França Lopes. Porto Alegre:
Artes Médicas Sul, 1999.

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – ARTES
1. Teorias e concepções da arte: pensamento antigo e pós-moderno.
2. As dimensões da arte e suas principais articulares.
3. Elementos básicos das composições artísticas (coreográficas, teatrais, musicais, visuais, audiovisuais) e suas
gramáticas articuladoras.
4. Das origens da dança, do teatro, da música e das artes visuais à contemporaneidade.
5. Características, produções e produtores dos principais períodos, escolas, movimentos e tendências no Brasil e no
Mundo.
6. O ensino de educação artística no ensino fundamental.
7. O conhecimento arte no currículo escolar: razões e finalidades.
8. A metodologia do ensino de arte.
9. O desenvolvimento expressivo nas diferentes áreas artísticas e suas relações com o desenvolvimento biológico,
afetivo, cognitivo e sociocultural do ser humano.
10. As diferentes linguagens artísticas e a educação.
BIBLIOGRAFIA ESPECÍFICA:
ARGAN, Giulio C. Arte Moderna: do Iluminismo aos movimentos contemporâneos. São Paulo: Cia das letras, 1993.
ATACK Sally M. Atividades artísticas para deficientes. Ed. Papirus, 1995.
BARBOSA, Ana Mãe Tavares Bastos. Inquietações e mudanças no Ens. Arte, São Paulo Cortez, 2007.
BERTHOLD, Margot. História Mundial do teatro, São Paulo, Ed. Perspectiva, 2000.
BOURCIER, Paul. História da dança no ocidente. / Paul Bourcier; tradução Marina Appenzeller. – 2ª edição – São Paulo:
Martins Fontes, 2001.
BRASIL, Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: terceiro e quarto ciclo do ensino
fundamental: Arte. Brasília: MEC/SEF, 1997.116p.
COLABRESE, Omar. A linguagem da arte. Rio de Janeiro: globo, 2002.
COLL César e TEBEROSKY, Ana. Aprendendo Arte Conteúdos essenciais para o ensino Fundamental. ED. Ática, 2000.
FARO, Antônio José. Pequena história da dança. Rio de janeiro: Jorge Zahar, 1998.
FERRAZ, Maria Heloísa; FUSARI, Maria F. Metodologia do ensino de arte. São Paulo: Cortez, 1993.
HERNANDES, Fernando. Cultura visual, mudança educativa e projeto de trabalho. São Paulo: Ed. Artmed, 2000.
IAVELBERG, Rosa. Para gostar de aprender arte: sala de aula e a formação de professores. Porto Alegre: Artmed, 2003.
JEANDOT, Nicole. Explorando o universo da música. São Paulo: Scipione, 1990.
PILLAR, Analice D. A educação do olhar no ensino das artes. Ed. Mediação, 1999.
SCHAFFER, R. Murray. O ouvido pensante. São Paulo: UNESP, 1991.
SPOLIN, Viola. Improvisação para o teatro. São Paulo: Perspectiva, 1992.
VISCONTI, Márcia e BIAGIONI, Maria Zei. Guia para educação e prática musical nas escolas. Ed. Realização 2002.
ZANINI, Walter (org). História Geral da Arte no Brasil. São Paulo: Instituto Walter Moreira Salles, 1993.

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - CIÊNCIAS
Teorias científicas sobre a origem e evolução da vida na Terra.
Caracterização do planeta Terra e do sistema solar.
Caracterização dos elementos que compõem os ecossistemas.
Ecossistemas brasileiros.
Água e meio ambiente.
Fontes de energia no ambiente.
Desequilíbrios ambientais.
Transformações físicas e químicas da matéria.
Organização funcional dos seres vivos.
Interação dos seres vivos entre si e com o meio ambiente.
Relações entre seres humanos e meio ambiente.
Desenvolvimento humano no período pós-natal.
Condições para o desenvolvimento e preservação da saúde na alimentação, higiene ambiental e higiene corporal.
Reprodução humana.
Doenças sexualmente transmissíveis.
Qualidade de vida no mundo atual.
Saúde do Brasileiro.
O ensino de ciências no Ensino Fundamental:
- Desenvolvimento histórico e social das ciências e suas implicações para o ensino.
- Relações entre ciência, tecnologia, sociedade e educação.
- Metodologia do Ensino de ciências.
- Critérios para seleção dos conteúdos de ensino.
- Planejamento de atividades de ensino.
- Critérios para análise e seleção de livros didáticos e outros recursos.
- Procedimentos didáticos adequados.
BIBLIOGRAFIA ESPECÍFICA:
ALBERTS, Bruce. Fundamentos de Biologia Celular. Artmed. 1999.
BRASIL, Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: terceiro e quarto ciclo do ensino
fundamental: ciências naturais. Brasília: MEC/SEF, 1997.138p.
BUCHER, R. Drogas e drogadição no Brasil. Porto Alegre: Artes Médicas, 1992.
CARVALHO, Anna Maria Pessoa; GIL-PÉREZ, Daniel. Formação de professores de ciências: tendências e inovações.
2.ed. São Paulo: Cortez, 1995.
CURTIS, Helena. Biologia. Tradução Heni Sauaia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1977.
DALLARI, Sueli. G. A saúde do Brasileiro. São Paulo Ed. Moderna. 1987.
FERRI, M. G.; MOTOYAMA, S. História das ciências no Brasil. São Paulo: EPU/EDUSP/CNPQ. 1980.
FRACALANZA, H., AMARAL, I, GOUVEIA, M. O ensino de Ciências no 1º grau. São Paulo: Atual, 1997.
HENNIG, G. J. Metodologia do ensino de ciências. Porto Alegre: Mercado Aberto, 1994.
LEINZ, Vitor, AMARAL, Sérgio E. Geologia Geral. São Paulo: Ed. Nacional, 1995.
MATSUURA, Oscar T. Atlas do Universo. São Paulo, Scipione, 1996.
NEIMAN, Zysman. Era verde: ecossistemas brasileiros ameaçados. São Paulo: Atual 1989.
OLIVEIRA, Daisy L. (org). Ciências nas salas de aula. Porto Alegre. Mediação, 1997.
PENTEADO, Heloísa D. Penteado. Meio ambiente e formação de professores. São Paulo: Cortez, 1994.
RAVEN, Peter H. Biologia Vegetal. 6ª edição. Guanabara Koogan. 2001.
RICKLEFS, Robert E. A Economia da Natureza. 5ª edição. Guanabara Koogan. 2003.
RONAN, Colin A. História ilustrada da ciência. Tradução Jorge Rnéas Fortes. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1987. v
3, 4.
WEISSMANN, H. (org.). A didática das Ciências Naturais: contribuições e reflexões. Porto Alegre: Artmed, 1998.

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - EDUCAÇÃO FÍSICA
ALTMANN, H. Educação física escolar: relações de gênero em jogo. São Paulo: Cortez, 2015.
ARRIBAS, T. l. a Educação Física de 3 a 8 anos. Artes Médicas, 2002
BRACHT, Valter. A criança que pratica esporte respeita as regras do jogo... capitalista. In: Oliveira (Org.). Fundamentos
Pedagógicos: educação física. Rio de Janeiro: Livro técnico, 1987.
BETTI, Mauro. Educação física e sociedade. São Paulo: Movimento, 1991.
BROTTO, Fábio Otuzi. Jogos Cooperativos: se o importante é competir, o fundamental é cooperar. São Paulo, Cepeusp,
1995.
CASTELLANI FILHO, Lino. Educação Física no Brasil: A história que não se conta. 4 ed. Campinas. Papirus, 1991.
COLETIVO DE AUTORES: Metodologia do ensino de educação física. São Paulo: Cortez, 1992.
DAÓLIO, Jocimar. Da Cultura do Corpo. Campinas: Papirus, 1995.
DARIDO, Suraya Cristina. Educação Física na escola: questões e reflexões. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2003.
FERREIRA, Vanja. Educação Física – Recreação, Jogos e Desportos – Editora Sprint, Ano 2003.
FREIRE, João Batista. Educação de corpo inteiro. Teoria e prática da educação física. São Paulo: Scipione, 1997.
FREIRE, J. B.; LEITE, D. A. R. C. Educação Física: Processo disciplinar e processo transdisciplinar. Arquivos em
Movimento. Rio de Janeiro, v. 4, n. 1, 2008.
HUIZINGA, Yohan. Homo Ludens: o jogo como elemento da cultura. 5.ed. São Paulo: Perspectiva / EDUSP, 2001.
KISHIMOTO, Tizuko Morchida. Jogo, brinquedo, brincadeira e a educação.
LE BOULCH, Jean. A educação pelo movimento: a psicocinética na idade escolar. Porto Alegre: Artes Médicas, 1983.
MARCELINO, Nelson Carvalho. Lazer e Educação. Campinas: Papirus, 1990.
MEDINA, J.P.S. O brasileiro e o seu corpo: educação e política do corpo. Campinas: Papirus, 1990.
OLIVEIRA, Z. R. Educação infantil: fundamentos e métodos. São Paulo: Cortez, 2002.
PAES, R. R. A pedagogia do esporte e os jogos coletivos in: Rose Junior, D. Esporte Atividade Física na Infância e na
Adolescência. Uma abordagem multidisciplinar. Artes Médicas, 2009
POIT, Davi Rodrigues. Organização de Eventos Esportivos – Phorte Editora
REGRAS OFICIAIS: Voleibol, Basquetebol, Futebol, Handebol, Futsal e Natação. Confederação Brasileira de cada
esporte.
REVERDITO,R.S., SCAGLIA,A.J. Pedagogia do Esporte. São Paulo: Phorte, 2009.
ROSSETTO JR, Adriano José; COSTA, Caio Martins e D’ANGELO Fábio Luiz. Práticas Pedagógicas Reflexivas em
Esporte Educacional: unidade didática como instrumento de ensino – Phorte Editora, Ano 2008.
SOARES, C.L. et al. Metodologia de ensino de educação física. São Paulo: Cortez, 1994.
SOLER, R. Brincando e aprendendo com os Jogos Cooperativos. 2. ed. Rio de Janeiro: Sprint, 2008.
STIGGER, M. P. Educação Física Esporte e diversidade. Campinas, Autores Associados, 2005
TANI, Go (et. al). Educação Física Escolar: fundamentos de uma abordagem desenvolvimentista. São Paulo:
EPU/EDUSP. 1998.
VARGAS, Angelo L.S.. Educação Física E O Corpo – A Busca Da Identidade – Editora Sprint

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - GEOGRAFIA
1- Produção, dinâmica e organização do espaço geográfico.
- A interação espaço-temporal de elementos e fenômenos naturais.
- As relações sociedade e natureza: paisagens, territórios, regiões e lugares.
- A geografia das redes: a circulação, o comércio e o transporte.
- A sustentabilidade e a apropriação dos recursos naturais, culturais e tecnológicos.
2- População, dinâmica e condições de vida.
- Recursos naturais, meio ambiente e sociedade.
- Produção, dinâmica e organização do espaço geográfico em escala mundial.
- Produção, dinâmica e organização do espaço geográfico brasileiro.
- Representação do espaço geográfico.
- A revolução informacional no espaço geográfico
3- A geopolítica do pós-guerra
- A economia mundial do pós-guerra
- O mundo pós-guerra fria
4- Um mundo em desintegração
- O desmembramento da União Soviética
- O desmembramento da Iugoslávia
- Conflito entre judeus e árabes
- Conflito na África
- Conflito na América Latina
BIBLIOGRAFIA ESPECÍFICA:
AB’ Saber, Aziz. Os domínios da natureza no Brasil: potencialidades paisagísticas. São Paulo: Ateliê Editorial 2003.
ALMEIDA, Rosangela Doin. Do desenho ao mapa: iniciação cartográfica na escola. São Paulo: Contexto, 2001.
ANDRADE, Manuel C. Caminhos e descaminhos da Geografia. Campinas: Papirus, 1989.
BRASIL, Secretaria da Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais - terceiro e quarto ciclo do Ensino
Fundamental de Geografia - Brasília MEC/SEF 1997.
BRENER, Jayme. O mundo pós-guerra fria. São Paulo: Scipione, 1994.
_______________Os Bálcãs: História e crise. São Paulo: Ática, 1996.
CARLOS, Ana Fani Alessandri. Novos Caminhos da Geografia. São Paulo - Contexto-1999.
------------ Geografia na Sala de Aula. São Paulo - Contexto 1999.
DUARTE, Fábio. Global e local no mundo contemporâneo: integração e conflito em escala global. São Paulo: Moderna,
1998.
FURLAN, Sueli Ângelo; NUCCI, João Carlos. A conservação das florestas tropicais. São Paulo - Atual 1999.
KARNAL, Leandro. Oriente Médio. São Paulo: Scipione, 1994.
Martinez, Paulo. Os nacionalismos. São Paulo: Scipione, 1996.
OLIC, Nelson Bacic. Conflitos do mundo: Questões e visões geopolíticas. São Paulo: Moderna, 1999.
ROSS, Jurandyr L.Sanches Geografia do Brasil – Edusp, 1996.
SANTOS, Milton. A natureza do espaço: técnica e tempo, razão e emoção, São Paulo - Edusp, 2002.
------------ Novos rumos da geografia brasileira. São Paulo - Hucitec, 1982.
VESENTINI, José Wiliam. Novas geopolíticas. São Paulo, Contexto, 2000.
----------------------------- Ensino de Geografia no século XXI. São Paulo, Papirus – 2005.
___________________ A nova ordem mundial. 6.ed.São Paulo: Ática, 2000.
VALADARES, Eduardo; BERBEL, Márcia. Revoluções do século XX. São Paulo: Scipione, 1994.

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - HISTÓRIA
- Análise das questões étnicas e raciais no mundo atual, considerando as diversidades étnicas culturais do mundo
contemporâneo.
- Reflexões sobre os atuais desafios das sociedades humanas com relação à natureza, à posse e à produção da terra,
os movimentos sociais urbanos e os do campo, as relações com o poder entre o homem comum e o homem público.
- Apreciar conhecimentos sobre as atuais tendências do Ensino Aprendizagem da História.
História da África
- O Retrato físico do continente
- A variedades de povos
- Sociedades Africanas e as formas de organização
- Comércio de escravos e a escravidão
- Os africanos e seus descendentes no Brasil:
 O escravismo colonial: As relações africanas entre si e com os crioulos, a relação com os senhores, as resistência
com a escravidão.
 Novas identidades: Os laços entre parentes e companheiros de trabalho, as religiões africanas no Brasil e o
catolicismo negro.
O negro na sociedade brasileira contemporâneo
 O fim da escravidão e do contato com a África
 A mestiçagem
 Manifestações culturais afro-brasileiras
 O caminho em direção a igualdade
A África depois do tráfico de escravos
 O fim do tráfico de escravos
 A ocupação colonial
 Imperialismo: A partilha da África
 O século XX para os africanos
BIBLIOGRAFIA ESPECÍFICA:
FREYRE, Gilberto - Casa Grande e Senzala, Editora Record, 1992.
JÚNIOR, Caio Prado – História Econômica do Brasil, Editora Brasiliense, 1998.
ALENCAR, Francisco, Lucia Carpi, Marcus Vinício Ribeiro – História da Sociedade Brasileira, Editora Ao Livro Técnico
S/A, 1990.
BERCITO, Sônia de Deus Rodrigues – Nos Tempos de Getúlio: da Revolução de 30 ao fim do Estado Novo, Editora
Atual, 1990.
RIBEIRO, Darcy – Diários Índios (os urubus – kaapor), Editora Companhia das Letras, 2004.
HOBSBAWM, Eric – A Era das Revoluções – 1789 – 1848. Tradução Maria Tereza Lopes Teixeira e Marcos Penchel.
Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1l977.
HOBSBAWM, Eric – A Era dos Extremos – O breve século XX (1914 a 1991). Trad. Marcos Santarrita, 2 ed.São Paulo:
Companhia das Letras 1995.
São Paulo ( Estado). Secretaria de Educação. Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas. Proposta Curricular
para o ensino de história – 1 Grau.
São Paulo. SE/Cenp, 1992. E para o segundo grau em 1994.
BITTENCOURT, Circe (org) - O saber histórico na sala de aula. São Paulo. Contexto, 1997
BRASIL, Secretaria de Educação Fundamental – Parâmetros Curriculares Nacionais. Secretaria de Educação.
Fundamental. Brasília – MEC – SEF, l997, volume 5.
Atlas Histórico Escolar – Rio de Janeiro – FAE, 1991.
SOUZA, Marina de Mello e. África e Brasil Africano. São Paulo: Ática, 2006.
FREYRE, Gilberto. Casa-Grande e Senzala: Formação da família brasileira sob o regime da economia patriarcal. 49.ed.
ver. São Paulo: Global, 2004.

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - INGLÊS
1 - English Language and Communicative Skills
1.1 - Phonology, Syntax and Morphology
1.2 - Language as discourse
1.3 - Comprehension Skills: Reading
2. Literature
2.1 - English and American Literature: Historical Background
2.2 - Remarkable writers in English and American Literature
3. Theory and Teaching Practice
3.1 - Foreign Language Teaching Methods in the 20th Century
3.2 - Interaction in second language classrooms
3.3 - Techniques and Resources
3.4 - Language Learning Strategies
3.5 - Language Assessment
BIBLIOGRAFIA ESPECÍFICA:
ALMEIDA, Filho, José P., Dimensões Comunicativas no Ensino de Línguas. Campinas: Pontes, 1993.
BRASIL, Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: terceiro e quarto ciclo do ensino
fundamental: língua estrangeira. Brasília: MEC/SEF, 1997.120p
BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais- 5ª a 8ª série : vol. 1 (Introdução) –
vol.9 ( Língua Estrangeira ) – vol.10 ( Temas Transversais) – Brasília: MEC/SEF, 1998.
CELCE-MURCIA, M. e LARSEN-FREEMAN, D. The grammar book: an ESLIEFL Teacher´s course. Heinle e Heinle,
1983.
GENESEE, F.; UPSHUR, F. Classroom based Evaluation in Second Language Education. Cambridge University Press,
1996
GRAVES, K. Teachers as Course Developers, CUP, 1996
HARMER, Jeremy. How to teach English, 1ª Edição, Ed. Longman Pub Group E, 1997.
HIGH, P. An Outline of American Literature. Longman, 1987.
NUNAN, D. Designing Tasks for the Communicative Classroom. Cambridge: University Press, 1989.
OXFORD, R. Language learning strategies: what every teacher should know. Newbury House, 1990.
RICHARD-AMATO, P. Making it happen. Longman, 1996.
RICHARDS, J.C. Approaches and Methods in Language Teaching: a description and analysis. Cambridge University
Press, 1986
RICHARDS, J. C.; RENANDYA, W. A. (Ed.). Methodology in language teaching: an anthology of current
practice.
Cambridge: Cambridge University Press, 2002.
STERN, H.H. Fundamental Concepts of Language Teaching. Oxford University Press, 1983
SWAN, M. Practical English Usage. Oxford: Oxford University Press, 2005.
UR, P. A course in language teaching: practice and theory. Cambridge University Press, 1996
WIDDOWSON, H. G. O ensino de línguas para a comunicação. São Paulo: Editora Papirus. 1991.
DICIONÁRIOS:
Macmillan English Dictionary - http://www.macmillandictionary.com
Merriam-Webster's Dictionary
Compact Oxford English Dictionary

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - LÍNGUA PORTUGUESA
Aprendizagem da Língua Portuguesa:
Aprendizagem da Gramática Normativa;
Estrutura, uso e funções da língua materna.
Linguagem e texto:
Uso, funções e análise;
Língua oral e língua escrita;
Variações linguísticas;
Norma padrão;
Tipologia textual;
Intertextualidade;
Coesão e coerência textuais;
Norma linguística e o texto.
Leitura e produção de textos.
Literatura:
História literária;
Teoria da literatura;
A literatura infantil e juvenil na escola.
BIBLIOGRAFIA ESPECÍFICA:
BRASIL, Ministério da Educação. Parâmetros Curriculares Nacionais. Brasília: MEC/SEF. Volume Língua Portuguesa,
1998.
BAKHTIN, Mikhail. Estética da criação verbal. São Paulo: Martins Fontes, 2003.
BOSI. Alfredo. História concisa da literatura brasileira. São Paulo: Cultrix, 1997.
CANDIDO, Antonio. Literatura e Sociedade. 10. ed. São Paulo: Ouro sobre Azul, 2008.
CHIAPPINI, Lígia, CITELLI, Adilson (coord). Aprender e ensinar com textos não escolares. São Paulo: Cortez, 1997.
CHIAPPINI, Lígia, NAGAMINE, Helena, MICHELETTI, Guaraciaba (coord). Aprender e Ensinar com Textos Didáticos e
Paradidáticos. São Paulo: Cortez, 1997.
CUNHA, C. e CINTRA L. Nova Gramática do Português. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2001.
EAGLETON, Terry. Teoria da literatura: uma introdução. São Paulo: Martins Fontes, 2006.
FIORIN, J. L. e SAVIOLI, F. P. Para entender o texto – Leitura e redação. 16ª ed. São Paulo: Ática, 2003.
GERALDI, J. W. e CITELLI, P. Aprendendo a escrever com textos dos alunos. São Paulo: Cortez, 1997.
GNERRE, M. Escrita linguagem e poder. São Paulo: Martins Fontes, 1983.
ILARI, Rodolfo; GERALDI, J. W. Semântica. São Paulo: Ática, 1985.
KAUFMAN, A. M.; RODRIGUEZ, M. H. Escola, leitura e produção de textos. Porto Alegre: Artes Médicas, 1995.
KLEIMAN, A. Texto e leitor: aspectos cognitivos da leitura. Campinas: Pontes, 2005.
___________. Oficina de leitura: teoria e prática. Campinas: Pontes, 2000.
KOCH, Ingedore G. Villaça. O texto e a construção dos sentidos. São Paulo: Contexto, 2008.
MARCUSCHI, Luiz Antônio: da fala para a escrita: atividades de retextualização. São Paulo: Cortez, 2007.
MARTINS, Nilce Sant’anna. Introdução à estilística: a expressividade na Língua Portuguesa. São Paulo: EDUSP, 2008.
MOISÉS, Massaud. Literatura brasileira: das origens aos nossos dias. São Paulo: Cultrix, 1995.
MOISES, Massaud. A literatura portuguesa. São Paulo: Cultrix, 2008.
ROCHA LIMA, Carlos Henrique. Gramática Normativa da Língua Portuguesa, 26ª ed. Rio de Janeiro: José Olympio
Editora, 1985.

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - MATEMÁTICA
1. Conjunto dos números reais.
2. Variação de grandezas. Função polinominal do 1º grau. Função polinominal do 2º grau. Função modular. Função
Exponencial. Função logarítmica. Funções trigonométricas.
3. Sistemas lineares. Matrizes. Determinantes. Estudo dos sistemas lineares. Polinômios. Equações polinominais.
Números Complexos.
4. Poliedros. Corpos Redondos. Planos. Paralelismo. Perpendicularismo. Projeções. Distâncias. Ângulos. Triângulos.
Polígonos. Circunferência. Construções geométricas elementares.
5. Isometrias (reflexões em retas, translações, e rotações) e homotetias. Congruência e semelhança.
6. Sistema de coordenadas cartesianas. Coordenadas polares. Distâncias entre dois pontos. Ponto médio de um
segmento. Alinhamento de três pontos. Coeficiente angular de uma reta. Equações da reta (geral, segmentaria,
reduzida). Posições relativas entre retas. Distância de ponto à reta. Pontos notáveis do triângulo. Equação da
circunferência.
7. Noções básicas de estatística. Organização da informação. Medidas de tendência central e de dispersão.
Distribuição normal.
8. Análise combinatória. Binômio de Newton.
9. Eventos mutuamente exclusivos, complementares e independentes. Probabilidade condicional.
10. Noções básicas de Matemática Financeira. Progressões Aritméticas e Geométricas.
11. O ensino da Matemática no Ensino Fundamental.
12. As atuais propostas curriculares de matemática para o ensino Fundamental e Médio.
13. Objetivos do ensino de Matemática e critérios de seleção de conteúdos.
14. Uso da sala-ambiente e de recursos no processo de ensino-aprendizagem de matemática: (livros, calculadora,
vídeo, computador, jornal, revistas, jogos, outros materiais).
15. Alguns caminhos para "fazer Matemática" na sala de aula
16. O recurso à resolução de problemas;
17. O recurso à história da Matemática.
BIBLIOGRAFIA ESPECÍFICA:
BRASIL, Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: terceiro e quarto ciclo do ensino
fundamental: matemática. Brasília: MEC/SEF, 1997.148p.
BUSSAB, Wilson e MORETIN, Pedro. Estatística Básica. Editora Saraiva, 2002.
D´ AMBRÓSIO, U. Da Realidade à ação: reflexões sobre Educação Matemática. UNICAMP, Campinas, 1986.
DANTE, L.R. Didática da resolução de problemas. São Paulo: Ática, 1989.
DAVIS, P.J. e HERSH, R. O sonho de Descartes. Trad. Mário C. Moura. Livraria Francisco Alves, Rio de Janeiro, 1988.
IEZZI, Gelson e outros. Coleção Fundamentos de Matemática Elementar. São Paulo: Atual, 1997. Volumes 1, 5, 9 e 10.
LEDERGERBER-RUOFF, E.B. Isometria e ornamentos no Plano Euclidiano. São Paulo: Atual Editora, 1982.
PARRA, Cecília. A didática da matemática Reflexões Psicopedagogicas; Editora: ARTMED, 2001.
SMOLE, Kátia Stocco – Jogos de matemática – 6º ao 9º ano - Editora: Artmed, 1ª edição – 2006.
WAGNER, R.Eduardo. Construções geométricas. IMPA/VITAE, 1993.

ENSINO SUPERIOR COMPLETO / SAÚDE
 MÉDICO CLÍNICO GERAL
 MÉDICO PEDIATRA
 MÉDICO USF
CONHECIMENTOS SUS E ÉTICA MÉDICA
CONHECIMENTOS DE SUS/SAÚDE PÚBLICA: 1- Política de Saúde no Brasil; 2- Sistema Único de Saúde (SUS);
3- Municipalização da Saúde; Normas Operacionais de Assistência à Saúde: NOAS; 4- Indicadores de Saúde Gerais e
Específicos; 5- Direito do Usuário SUS - Cartilha do Ministério da Saúde. Rede HumanizaSUS. Política Nacional de
Humanização Lei 8080 de 19/09/1990.
CONHECIMENTOS DE ÉTICA MÉDICA: Resolução CFM nº 1931, de 17 de setembro de 2009.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
MÉDICO CLÍNICO GERAL
Endocrinologia: diabetes melitus tipo 1 e 2, doenças da tireoide, distúrbios do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal.
Nefrologia: malformações e infecções do trato urinário, litíase urinária.
Cardiologia: hipertensão arterial sistêmica, insuficiência cardíaca congestiva, endocardite infecciosa, taquiarritmias,
bradiarritmias, doença arterial coronariana.
Dermatologia: infecções e neoplasias cutâneas, doenças autoimunes que acometem a pele e anexos.
Imunologia: doenças reumáticas.
Pneumologia: infecções e neoplasias do trato respiratório, doença pulmonar obstrutiva crônica, asma brônquica.
Infectologia: doenças sexualmente transmissíveis, vacinação, profilaxia antirrábica.
Hematologia: anemias carenciais, anemias hemolíticas, leucoses.
Nutrologia: obesidade, anorexia nervosa, bulimia, desnutrição.
Gastroenterologia: doenças pépticas, neoplasias do trato digestivo, hepatites, etilismo.
Cuidados preventivos de Saúde; princípios de Avaliação e Tratamento.

MÉDICO PEDIATRA
Diarréias agudas prolongadas e crônicas; Distúrbios hidroeletrolíticos e ácido-básicos na infância; Diagnóstico diferencial
das anemias; Anemias nutricionais; Infecções agudas e crônicas das vias aéreas superiores - faringites, amigdalite e
otites; Epigloticas e laringotraquea-bronquites agudas; Pneumonias e broncopneumonias bacterianas agudas;
Tuberculose pulmonar; bronquiolites; Alergia respiratória; Síndrome nefrítica e nefrótica; Insuficiência renal aguda;
Infecção do trato urinário; Hipertensão arterial; Cardiopatias congênitas; Febre reumática; Insuficiência cardíaca
congestiva; Meningite, encefalites e outras infecções do SNC; Síndrome convulsiva na infância; Doenças previsíveis por
vacinas; Hepatites infecciosas; Doenças exantemáticas; Acidentes e intoxicações - condutas gerais; Conduta geral nas
picaduras e mordeduras por animais; Doenças parasitárias; Anorexia enurese noturna e distúrbio do sono; Tópico de
especialidades pediátricas: - Ginecologia - Oftalmologia - Ortopedia - Otorrinolaringologia - Dermatologia.

MÉDICO USF
Diagnóstico e tratamento das afecções mais prevalentes em atenção primária em saúde; Conceitos fundamentais das
diversas Especialidades Clínicas; Noções Básicas de Urgência/ Emergência na Prática Médica; Educação em Saúde;
Promoção e proteção à saúde da criança, da mulher, do adolescente, do adulto e idoso; Assistência ginecológica;
Concepção e contracepção; Assistência à gestação normal, identificando os diferentes tipos de risco; Diagnóstico e
tratamento das afecções mais frequentes do ciclo gravídico e puerperal; Cuidados ao recém nascido e condução da
puericultura; Desnutrição Proteico-calórica; Diarreia Aguda e Crônica na Criança; Doenças respiratórias na Criança;
Doenças Infectocontagiosas mais frequentes na criança; Parasitoses Intestinais; Dermatoses mais frequentes;
Diagnóstico diferencial e procedimentos frente aos sinais e sintomas mais frequentes; Saúde do trabalhador; Tratamento
das afecções mais frequentes na infância, na adolescência, na idade adulta e na terceira idade; Interpretação de exames
complementares de apoio diagnóstico na atividade clínica diária; Saúde mental; Distúrbios psíquicos mais comuns na
prática ambulatorial; Diagnóstico das patologias cirúrgicas mais frequentes e encaminhamentos necessários;
Reconhecimento e primeiros cuidados às afecções graves e urgentes; Imunizações; Vigilância epidemiológica; Vigilância
sanitária; Vigilância em saúde; Participação Comunitária nos Programas de Saúde; Programa de saúde da família:
princípios e diretrizes; Legislação do SUS – Sistema Único de Saúde; Política Nacional de Humanização da Atenção à
Saúde; Código de ética médica.
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ANEXO III – CRONOGRAMA (DATAS PROVÁVEIS)

EVENTO

DATA

Publicação do Edital

23/08/19

Período das Inscrições

26/08/ a 25/09/19

Data limite para recolhimento da Taxa de Inscrição

26/09/2019

Edital de Publicação de Candidatos Inscritos

30/09/2019

Prazo de Recursos com relação ao Edital de Publicação de Candidatos
Inscritos

01 e 02/10/2019

Retificação do Edital de Publicação de Candidatos Inscritos (se houver) e
Edital de Convocação para Prova Objetiva

19/10/2019

Realização das Provas Objetivas

27/10/2019

Divulgação de Gabarito das Provas Objetivas

28/10/2019

Prazo de Recursos com relação ao Gabarito das Provas Objetivas

30 e 29/10/2019

Edital de Convocação para as provas práticas

09/11/2019

Prazo de Recursos contra a convocação da Prova Prática

11 e 12/11/2019

Realização das Provas Práticas

17/11/2019

Retificação do Gabarito (se houver)

23/11/2019

Publicação do Resultado Final

23/11/2019

Prazo de Recursos com relação ao Resultado Final

25 e 26/11/2019

Retificação do Resultado Final (se houver) e Homologação do Concurso
Público

23/11/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA
CONCURSO PÚBLICO 01/2019

ANEXO IV - DECLARAÇÃO – CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA
NOME:
CPF:
INSCRIÇÃO:
CARGO:

DEFICIÊNCIA DECLARADA:

CID:

NOME DO MÉDICO QUE ASSINA O LAUDO EM ANEXO

Nº DO CRM

CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA REALIZAÇÃO DA PROVA
NÃO PRECISO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS
PROVA EM BRAILE
PROVA E GABARITO AMPLIADOS
SALA DE FÁCIL ACESSO
OUTRA.
QUAL?____________________________________________________________________________________JUSTIFI
CATIVA DA CONDIÇÃO ESPECIAL: _____________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA
CONCURSO PÚBLICO 01/2019

ANEXO V – FORMULÁRIO DE ENTREGA DE TÍTULOS
Instruções de preechimento:
- Preencher o código e nome do Função pretendida, seu número de inscrição e nome completo do candidato.
- No quadro dos títulos, informar a quantidade de cada certificado ou diploma que está sendo entregue anexo à
esta relação.
- Datar e assinar o este documento.
Código/Função: __________ - ________________________________________________________________
Nº. Inscr/Nome: _________ - __________________________________________________________________
Certificado e ou Diploma
Especialização “Lato Sensu”- 360 horas
Mestrado “Stricto Sensu”
Doutorado “Stricto Sensu”

Quantidade

Encaminho anexo a este, a(s) quantidade(s) de documento(s) relacionado(s) acima, para conferência e
avaliação referente ao Concurso Público nº 01/2019 da Prefeitura Municipal de Tabatinga.
Tenho ciência de que, de acordo com o Edital de Abertura, apenas serão apurados os títulos dos candidatos
habilitados e de que a entrega de títulos não assegura direito a pontuação, devendo os mesmos passar por análise da
Banca Examinadora.
Li e concordo com todos os itens do Edital de Abertura, que regem este Concurso Público, em especial ao Item
que estipula as condições de avaliação e atribuição de pontos aos certificados/diplomas por mim apresentados.
Tabatinga, ___ de ______________________de 2019.
Assinatura do Candidato: ___________________________________

destaque aqui (cole esta parte no envelope)

Destaque aqui (NÃO cole esta parte)

destaque aqui (cole esta parte no envelope)

Destaque aqui (NÃO cole esta parte)

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA
CONCURSO PÚBLICO 01/2019

ANEXO V – FORMULÁRIO DE ENTREGA DE TÍTULOS
Código/Função: __________ - ________________________________________________________________
Nº. Inscr/Nome: _________ - _________________________________________________________________
Declaro que o candidato acima relacionado apresentou documentos relativos à titulação em envelope lacrado
em acordo com o Edital de Abertura.

Tabatinga, ___ de ______________________de 2019.
Assinatura do Responsável pelo Recebimento: ___________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA
CONCURSO PÚBLICO 01/2019
ANEXO VI – MODELO DE ATESTADO MÉDICO

Dr. __________________________________________________________
CRM nº. _________________
Atesto que o(a) Sr.(a) __________________________________________________________, portador do RG nº.
___________________ com ________ anos de idade, foi clinicamente examinado sendo constatado que o mesmo
encontra-se APTO para realizar os exercícios do TAF - Teste de Aptidão Física do Concurso Público da Prefeitura
Municipal de Tabatinga - 001/2019.

____________________, ______ de ______________________________ de 2018.

Assinatura e Carimbo do Médico

