
              Prefeitura Municipal da Estância Climática de São Bento do Sapucaí 

               SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

           Av. Sebastião de Melo Mendes 511 – Bairro Santa Terezinha 

               São Bento do Sapucaí – SP - CEP 12490-000 

                 Fone (12) 3971 – 6110 

 
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 004/2018 - PARA 

CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORES PARA OS CARGOS DE 

CARPINTEIRO, MOTORISTA, OPERADOR DE MÁQUINA, ESCRITURÁRIO, 

ASSISTENTE SOCIAL, CONTADOR, FONOAUDIÓLOGO E PSICÓLOGO. 

 

A Prefeitura Municipal da Estância Climática de São Bento do Sapucaí, Estado de São 

Paulo, torna público que realizará, na forma prevista no artigo 37 da Constituição Federal, conforme 

autorizado pelo Decreto Municipal nº 3289 de 13/08/2018, a abertura de inscrições ao PROCESSO 

SELETIVO SIMPLIFICADO DE PROVAS, para o preenchimento de vagas temporárias dos 

cargos abaixo especificados, providos pelo Regime Celetista, com CONTRATAÇAO POR TEMPO 

DETERMINADO. O Processo Seletivo Simplificado será regido pelas instruções especiais 

constantes do presente instrumento elaborado de conformidade com os ditames da Legislação 

Federal e Municipais vigentes e pertinentes. 

 

1. NOMENCLATURA - CARGA HORÁRIA - VAGAS - REFERÊNCIA - 

VENCIMENTOS – EXIGÊNCIAS 

 

1.1. Nível de Ensino Fundamental Incompleto 

 

1.2. Nível de Ensino Médio Completo 

 

NOMENCLATURA 
C/H 

SEMANAL 
VAGAS REF. VENCIMENTOS EXIGÊNCIA 

Carpinteiro 44 horas 01 A-4 R$ 988,00 

Ensino Fundamental 

Incompleto (1ª a 4º série) 

e Conhecimentos na 

Função 

Motorista 44 horas 01 A-6 R$ 988,00 

Ensino Fundamental 

Incompleto (1ª a 4º série) 

e habilitação na Categoria 

“D” 

Operador de Máquina 44 horas 01 A-7 R$ 988,00 

Ensino Fundamental 

Incompleto (1ª a 4º série) 

e habilitação na Categoria 

“D” 

NOMENCLATURA 
C/H 

SEMANAL 
VAGAS REF. VENCIMENTOS EXIGÊNCIA 

Escriturário 35 horas 01 A-7 R$ 988,00 

Ensino Médio Completo 

e Conhecimentos em 

Informática 

Técnico de 

Enfermagem 
40 horas 01 A-10 R$1.050,00 

Curso técnico de 

Enfermagem em nível de 

ensino médio, Registro 

no Conselho Regional de 

Enfermagem.  



1.3. Nível de Superior Completo Específico 

 

2. DAS INSCRIÇÕES 

2.1 As inscrições serão feitas exclusivamente na Secretaria da Prefeitura Municipal da Estância 

Climática de São Bento do Sapucaí-SP, sito a Avenida Sebastião de Mello Mendes, nº 511, Bairro 

Jardim Santa Terezinha, no período de 20 de Agosto de 2018 a 24 de Agosto de 2018, no horário 

das 09h às 11h e das 13h às 16h, por meio de preenchimento de formulário, não sendo cobrada taxa 

de inscrição.  

 

2.2. São condições para a inscrição: 

 a) Ser brasileiro nato ou naturalizado nos termos do Art. 12 Constituição Federal; 

 b) Ter até a data da posse, idade mínima de 18 anos, gozar de boa Saúde Física e Mental, estar no 

gozo dos direitos Políticos e Civis e, se do sexo masculino estar quite com o Serviço Militar; 

c) Estar ciente que se aprovado, quando da convocação deverá comprovar que preenche todos os 

requisitos exigidos para o cargo, constantes do presente Edital, sob pena de perda do direito à vaga; 

d) Não ter sido demitido por ato de improbidade ou exonerado “a bem do serviço público”, 

mediante decisão transitada em julgado em qualquer esfera governamental. 

e) Para os candidatos ao cargo de Motorista e Operador de Máquina, possuir habilitação na 

categoria “D” ou superior. Serão condicionadas até a data da prova prática eventuais inscrições 

cujas categorias sejam inferiores às exigidas, ou o prazo de validade estiver vencido na data da 

inscrição. O Candidato deve estar ciente que somente será autorizado a se submeter à prova prática 

se portar a carteira de habilitação original na categoria exigida, com validade na data da realização 

das mesmas, pois de conformidade com o CTB - Código de Trânsito Brasileiro - nenhum condutor 

poderá dirigir na via pública sem portar seu respectivo documento de habilitação na via original e 

da classe correspondente ao veículo dirigido. 

f)Efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos para alteração de cargos, seja qual for o motivo 

alegado. 

g) Se aprovado e contratado, o candidato, por ocasião da contratação, deverá apresentar, além dos 

documentos constantes no presente Edital, os seguintes: Título Eleitoral e comprovante de ter 

NOMENCLATURA 
C/H 

SEMANAL 
VAGAS REF. VENCIMENTOS EXIGÊNCIA 

Assistente Social 30 horas 01 A-13 R$ 1.905,00 

Superior Completo em 

Serviço Social e Registro 

no Órgão de classe 

Contador 35 horas 01 A-14 R$ 2.299,00 

Superior Completo em 

Ciências Contábeis e 

Registro 

no Órgão de Classe 

Enfermeiro da Vigilância 

Epidemiológica 
40 horas 01 A-12 R$ 1.691,00 

Superior Completo em 

Enfermagem e Registro 

no Órgão de Classe 

Fisioterapeuta 20 horas 01 A-13 R$ 1.905,00 

Superior Completo em 

Fisioterapia e Registro no 

Órgão de Classe 

Fonoaudiólogo 40 horas 01 A-13 R$ 1.905,00 

Superior Completo em 

Fonoaudiologia e 

Registro no Órgão de 

Classe 

Psicólogo 40 horas 01 A-13  R$ 1.905,00 

Superior Completo em 

Psicologia e Registro no 

Órgão de Classe 



votado nas últimas eleições ou procedido à justificação na forma da lei, Quitação com o Serviço 

Militar, CPF, Prova de Escolaridade e Habilitação Legal, uma foto 3x4, declaração de não ocupar 

cargo público e remunerado, exceto os acúmulos permitidos pela Lei, atestados de antecedentes 

criminais e demais necessários que lhe forem solicitados, sob pena de perda do direito à vaga. 

 

3. DAS PROVAS E DOS PRINCÍPIOS 

3.1.O Processo Seletivo será através de prova objetiva (escrita) em forma de testes, por meio de 

questões de múltipla escolha, na forma estabelecida no presente Edital. 

 

3.2. A duração da prova objetiva (escrita) será de 3h (três horas), para todos os cargos, já incluído o 

tempo para preenchimento da folha de respostas. 

 

3.3. O candidato deverá comparecer ao local designado com antecedência mínima de 00:30 h (trinta 

minutos), munido de caneta azul ou preta, lápis preto e borracha e UM DOS SEGUINTES 

DOCUMENTOS NO ORIGINAL: 

- Cédula de Identidade - RG; 

- Carteira de Órgão ou Conselho de Classe; 

- Carteira de Trabalho e Previdência Social; 

- Certificado Militar; 

- Carteira Nacional de Habilitação, emitida de acordo com a Lei 9.503/97 (com foto); 

- Passaporte. 

 

3.4. Os candidatos ao cargo de Motorista e Operador de Máquina deverão portar e apresentar, por 

ocasião da prova prática, sua Carteira de Habilitação, sem restrições na categoria exigida pelo Edital e 

dentro do prazo de validade. 

 

3.5. A prova prática objetiva avaliar o grau de conhecimento e as habilidades do candidato de forma 

teórica e por meio de demonstração prática das atividades inerentes ao cargo ou função, respeitando-se o 

conteúdo programático descrito no presente Edital. 

 

3.6. Durante as provas não serão permitidas, sob pena de exclusão do Processo Seletivo: consultas 

bibliográficas de qualquer espécie, utilização de calculadora, telefone celular, iPads, ou qualquer 

material que não seja o estritamente necessário para a realização das provas. Os aparelhos 

"celulares" deverão ser desligados e deixados sobre a mesa do fiscal de sala até o término da prova. 

 

3.7. O candidato só poderá retirar-se do local de aplicação das provas, após 40 minutos do horário 

previsto para o início das mesmas e constantes do presente Edital, devendo entregar ao Fiscal da 

Sala o caderno de questões e respectiva folha de respostas. Não serão computadas questões não 

respondidas, que contenham rasuras, que tenham sido respondidas a lápis, ou que contenham mais 

de uma alternativa assinalada. 

 

3.8. Em caso de anulação de questões, por duplicidade de respostas, falta de alternativa correta ou 

qualquer outro motivo, estas serão consideradas corretas para todos os candidatos e os pontos 

correspondentes serão atribuídos a todos os candidatos que não os obtiveram, independente de 

recurso. 

 

3.9. Por razões de segurança e direitos autorais, a Prefeitura Municipal de São Bento do Sapucaí, 

não fornecerá exemplares do caderno de questões a candidatos ou a instituições de direito público 

ou privado, mesmo após o encerramento do Processo Seletivo, no entanto, se necessário, será dada 

vista do caderno de provas.  

 

 

 



4. DA COMPOSIÇÃO DAS PROVAS E NÚMERO DE QUESTÕES 

Nível de Ensino Fundamental Incompleto  

Carpinteiro  

Motorista 

Operador de Máquina 

LINGUA PORTUGUESA MATEMÁTICA 
CONHECIMENTOS 

ESPECÍFICOS 

10 10 10 

 

Nível de Ensino Médio Completo  

Escriturário 

Técnico de Enfermagem 

LINGUA PORTUGUESA MATEMÁTICA 
CONHECIMENTOS 

ESPECÍFICOS 

10 10 10 

 

Nível de Ensino Superior Completo  

Assistente Social 

Contador 

Enfermeiro da Vigilância Epidemiológica 

Fisioterapeuta 

Fonoaudiólogo 

Psicólogo 

LINGUA PORTUGUESA MATEMÁTICA 
CONHECIMENTOS 

ESPECÍFICOS 

10 10 10 

 

4.1. A classificação final obedecerá à ordem decrescente de notas ou média. 

5. DAS MATÉRIAS 

5.1. As matérias constantes das provas a que se submeterão os candidatos são as constantes no 

Anexo I do presente Edital. 

 

6. DAS NORMAS 

6.1. LOCAL - DIA - HORÁRIO - As provas escritas (objetivas) serão realizadas no dia 01 de 

Setembro de 2018, às 09 horas, na sede da Escola Coronel Ribeiro da Luz, sito a Av. Dr. Rubião 

Júnior, 416 - Centro - São Bento do Sapucaí - SP. A prova prática será realizada no dia 01 de 

Setembro de 2018, às 14 horas, na praça Santa Terezinha em São Bento do Sapucaí - SP. 

 

6.2. COMPORTAMENTO - As provas serão individuais, não sendo tolerada a comunicação com 

outro candidato, nem utilização de livros, notas, impressos, celulares, calculadoras e similares. 

Reserva-se aos Fiscais, o direito de excluir da prova e eliminar do restante das provas o candidato 

cujo comportamento for considerado inadequado, bem como, tomar medidas saneadoras e 

restabelecer critérios outros para resguardar a execução individual e correta das provas. 

 

6.3. Em caso de necessidade de amamentação durante a realização das provas, a candidata deverá 

levar um acompanhante, que terá local reservado para esse fim e que será responsável pela guarda 

da criança. 

 



6.4. Não haverá sob qualquer pretexto ou motivo, segunda chamada para a realização das provas. 

Os candidatos deverão comparecer no mínimo 30 min (trinta minutos) antes do horário marcado 

para o início das provas, pois, no início de aplicação das mesmas, os portões serão fechados, não 

sendo permitida a entrada de candidatos retardatários. 

 

6.5. É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar a publicação de todos os atos, editais e 

comunicados referentes a este Processo Seletivo, os quais serão afixados também nos quadros de 

aviso da Prefeitura, devendo ainda manter atualizado seu endereço. 

 

7. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

7.1. Em todas as fases na classificação entre candidatos com igual número de pontos, serão fatores 

de preferência os seguintes: 

a) idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei Federal 10.741/2003, entre si e frente aos 

demais, dando-se preferência ao de idade mais elevada. 

b) maior idade. 

 

8. DA FORMA DE JULGAMENTO DA PROVA OBJETIVA E PRÁTICA 

8.1. A prova objetiva para os cargos de Carpinteiro, Escriturário, Técnico de Enfermagem, 

Assistente Social, Contador, Enfermeiro da Vigilância Epidemiológica, Fisioterapeuta, 

Fonoaudiólogo e Psicólogo será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos e terá caráter 

eliminatório e classificatório. 

 

8.2. A prova objetiva para o cargo de Motorista e Operador de Máquina será avaliada na escala 

de 0 (zero) a 50(cinquenta) pontos, e a prova prática também será avaliada em escala de 0 (zero) a 

50(cinquenta). 

 

8.3. A nota da prova objetiva será obtida com a aplicação da fórmula abaixo: 

    
   

   
       

ONDE: 

NPO = Nota da prova objetiva 

TQP = Total de questões da prova 

NAP = Número de acertos na prova 

 

Para os cargos onde é previsto prova prática o valor de pontos passa a ser 50, e a nota final a soma 

dos pontos obtidos na prova objetiva e prova prática.  

 

8.4. A aplicação e a avaliação da prova prática busca aferir a capacidade de adequação funcional e 

situacional do candidato às exigências e ao desempenho eficiente das atividades. Ela constituir-se-á na 

execução de tarefas previamente elaboradas pelo Examinador, a serem realizadas individualmente pelo 

candidato com a avaliação por meio de planilhas, tomando-se por base as atribuições dos cargos. 

 
8.5. Será considerado aprovado no cargo de Motorista e Operador de Máquina, o candidato que 

obtiver, no mínimo, 50 (cinquenta) pontos, somados as notas obtidas na prova objetiva e prática. 

 

8.6. O candidato que não auferir, no mínimo, 50 (cinquenta) pontos na prova objetiva será 

desclassificado do Processo Seletivo. 

 

9. DO RESULTADO FINAL 

9.1. Para os candidatos cujos cargos o Edital prevê exclusivamente prova objetiva, o resultado final 

será a nota obtida com o número de pontos auferidos na prova, sendo este publicado juntamente da 



homologação do presente Processo Seletivo após análise e julgamento de todos os recursos 

interpostos dentro do prazo disponível.  

9.2. Para os candidatos cujos cargos o Edital prevê prova objetiva e prática, o resultado final será a 

soma das notas obtidas nas provas. 
 

10. DOS RECURSOS 

10.1. Caberá recurso à Prefeitura Municipal de São Bento do Sapucaí no prazo de 2 (dois) dias 

úteis, contados da data da divulgação oficial do resultado parcial de classificação  no site da 

prefeitura, excluindo-se o dia da publicação para efeito. 

 

10.2. Não serão aceitos recursos encaminhados via postal, via fax e/ou por via eletrônica, devendo 

ser digitado ou datilografado e estar embasado em argumentação lógica e consistente. Em caso de 

constatação de questões da prova, o candidato deverá se pautar em literatura conceituada e 

argumentação plausível. 

 

10.3. Recursos não fundamentados ou interpostos fora do prazo serão indeferidos sem julgamento 

de mérito. A Prefeitura Municipal constitui última instância na esfera administrativa para conhecer 

de recursos, não cabendo recurso adicional pelo mesmo motivo. 

 

11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

11.1. A inscrição implica na aceitação por parte do candidato de todos os princípios, normas e 

condições do Processo Seletivo, estabelecidas no presente Edital e na legislação municipal e federal 

pertinente. 

 

11.2. A inexatidão das afirmativas, a não apresentação ou a irregularidade de documentos, ainda 

que verificados posteriormente, eliminará o candidato do Processo Seletivo, anulando-se todos os 

atos decorrentes da inscrição, sem prejuízo das sanções penais aplicáveis à falsidade da declaração. 

 

11.3. O candidato obriga-se a manter atualizado seu endereço para correspondência, junto ao órgão 

realizador, após o resultado final. 

 

11.4. A validade do presente Processo Seletivo será de “1” (um) ano, contados da homologação 

final dos resultados, podendo haver prorrogação por igual período, a critério da Administração. 

 

11.5. O gabarito oficial será disponibilizado no site da Prefeitura Municipal 

www.saobentodosapucai.sp.gov.br e também através de fixação no Mural do Paço Municipal no dia 

03 de Setembro de 2018, a partir das 17 horas.  

 

11.6. O resultado parcial será disponibilizado no site da Prefeitura Municipal 

www.saobentodosapucai.sp.gov.br e também através de fixação no Mural do Paço Municipal no dia 

04 de Setembro de 2018. 

 

11.7. O Resultado final será disponibilizado no site da Prefeitura Municipal 

www.saobentodosapucai.sp.gov.br e também através de fixação no Mural do Paço Municipal no dia 

10 de Setembro de 2018, podendo está data ser alterada em caso de necessidade sendo este ato 

devidamente divulgado no site acima citado juntamente do motivo. 

 

11.8. A convocação para a admissão dos candidatos habilitados obedecerá rigorosamente à ordem 

de classificação, não gerando o fato de aprovação, direito à nomeação. Apesar do número de vagas 

disponibilizadas no presente edital, os aprovados e classificados além desse número poderão ser 

convocados para vagas pré-existentes na data deste edital, as que vagarem e as que eventualmente 

forem criadas dentro do prazo de validade do presente concurso. 

http://www.saobentodosapucai.sp.gov.br/
http://www.saobentodosapucai.sp.gov.br/
http://www.saobentodosapucai.sp.gov.br/


11.9. Para efeito de admissão, fica o candidato convocado sujeito à aprovação em exame de saúde, 

elaborado por médicos especialmente designados pela Prefeitura Municipal e apresentação de 

documentos legais que lhe forem exigidos. 

 

11.10. Nos termos do artigo 37, § 10º, da Constituição Federal, acrescido pela Emenda 

Constitucional nº 20, de 04/06/98, é vedado a percepção simultânea de salários com proventos de 

aposentadoria, salvo nas hipóteses de acumulação remunerada, expressamente previstos pela Lei 

Maior. 

 

11.11. A inexatidão das informações ou a constatação, mesmo posterior, de irregularidade em 

documentos ou nas provas, eliminarão o candidato do Processo Seletivo. 

 

11.12. Os vencimentos constantes do presente Edital são referentes ao da data do presente Edital. 

 

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

 

São Bento do Sapucaí – SP, 14 de Agosto de 2018. 

 

Ronaldo Rivelino Venâncio 

Prefeito Municipal 

  



ANEXO I 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

Nível de Ensino Fundamental Incompleto 

 

Língua Portuguesa: Alfabeto da Língua Portuguesa; Ordem Alfabética; Ordenação de Frases; 

Ortografia; Divisão Silábica e Classificação quanto ao número de sílabas; Frases:- Interrogativa – 

Exclamativa – Afirmativa – Negativa; Classes de Palavras; Comparação de palavras entre si: 

Sinônimos e Antônimos; Acentuação Gráfica; Sinais de Pontuação; Concordância dos Nomes 

(substantivos) e dos Verbos; Análise e Interpretação de Textos. 

 

Matemática: Conjunto dos números naturais: quatro operações fundamentais – resolução de 

problemas sobre as quatro operações; Sistema de numeração decimal: números até bilhão; Noções 

de: dúzia, arroba, metade, dobro, triplo, um quarto ou quarta parte, um terço ou terça parte; Medidas 

de: comprimento, superfície, massa, capacidade e tempo – transformações – problemas; Número 

decimal: operações. Sistema Monetário Nacional – Real; Perímetro e área de quadrado e retângulo; 

Operações com frações; Operações com números decimais. 

 

 

Nível de Ensino Médio Completo e Ensino Superior Específico 

 

Português: FONOLOGIA: Conceitos básicos – Classificação dos fonemas – Sílabas – Encontros 

Vocálicos – Encontros Consonantais – Dígrafos – Divisão silábica. ORTOGRAFIA: Conceitos 

básicos – O Alfabeto – Orientações ortográficas. ACENTUAÇÃO: Conceitos básicos – Acentuação 

tônica – Acentuação gráfica – Os acentos – Aspectos genéricos das regras de acentuação – As 

regras básicas – As regras especiais – Hiatos – Ditongos – Formas verbais seguidas de pronomes – 

Acentos diferenciais. MORFOLOGIA: Estrutura e Formação das palavras – Conceitos básicos – 

Processos de formação das palavras – Derivação e Composição – Prefixos – Sufixos – Tipos de 

Composição – Estudo dos Verbos Regulares e Irregulares – Classe de Palavras. SINTAXE: Termos 

Essenciais da Oração – Termos Integrantes da Oração – Termos Acessórios da Oração – Período – 

Sintaxe de Concordância – Sintaxe de Regência – Sintaxe de Colocação – Funções e Empregos das 

palavras “que” e “se” – Sinais de Pontuação. PROBLEMAS GERAIS DA LÍNGUA CULTA: O 

uso do hífen – O uso da Crase – Interpretação e análise de Textos – Tipos de Comunicação: 

Descrição – Narração – Dissertação – Tipos de Discurso – Qualidades e defeitos de um texto – 

Coesão Textual. ESTILÍSTICA: Figuras de linguagem – Vícios de Linguagem. 

 

Matemática: Radicais: operações – simplificação, propriedade – racionalização de denominadores; 

Equação de 2º grau: resolução das equações completas, incompletas, problemas do 2º grau; 

Equação de 1º grau: resolução – problemas de 1º grau; Equações fracionárias; Relação e Função: 

domínio, contradomínio e imagem; Função do 1º grau – função constante; Razão e Proporção; 

Grandezas Proporcionais; Regra de três simples e composta; Porcentagem; Juros Simples e 

Composto; Conjunto de números reais; Fatoração de expressão algébrica; Expressão algébrica – 

operações; Expressões fracionárias – operações - simplificação; PA e PG; Sistemas Lineares; 

Números complexos; Função exponencial: equação e inequação exponencial; Função logarítmica; 

Análise combinatória; Probabilidade; Função do 2º grau; Trigonometria da 1ª volta: seno, co-seno, 

tangente, relação fundamental; Geometria Analítica; Geometria Espacial; Geometria Plana; 

Operação com números inteiros e fracionários; MDC e MMC; Raiz quadrada; Sistema Monetário 

Nacional (Real); Sistema de medidas: comprimento, superfície, massa, capacidade, tempo e 

volume. 

 

 



Conhecimentos Específicos 

 

Carpinteiro: Conhecimentos de máquinas e ferramentas comuns à carpintaria; Sistema métrico 

linear; Cubicação de madeira; Normas de segurança; Tipos de pregos e parafusos utilizados em 

madeira nos serviços de carpintaria; Tipos de madeiras e suas finalidades; Produtos utilizados para 

maior conservação da madeira e conhecimentos práticos de carpintaria; conhecimentos básicos em 

primeiros socorros. 

 

Motorista: Legislação e Regras de Circulação: Legislação e Sinalização de Trânsito; Normas 

gerais de circulação e conduta; Sinalização de Trânsito; Direção defensiva; Primeiros Socorros; 

Proteção ao Meio Ambiente; Cidadania; Noções de mecânica básica de autos; Código de Trânsito 

Brasileiro e seus Anexos, Decreto nº 62.127 de 16/01/68 e Decreto nº 2.327 de 23/09/97. 

PRÁTICA DE DIREÇÃO VEICULAR: Condução e operação veicular das diversas espécies 

compatíveis com a categoria exigida; Manobras internas e externas; Conhecimentos e uso dos 

instrumentos do painel de comando e outros disponíveis nos veículos 

 

Operador de Máquina: Legislação e Regras de Circulação: Legislação e Sinalização de Trânsito; 

Normas gerais de circulação e conduta; Sinalização de Trânsito; Direção defensiva; Primeiros 

Socorros; Proteção ao Meio Ambiente; Cidadania; Noções de mecânica básica de autos; Código de 

Trânsito Brasileiro e seus Anexos, Decreto nº 62.127 de 16/01/68 e Decreto nº 2.327 de 23/09/97. 

PRÁTICA DE OPERAÇÃO VEICULAR: Condução de veículos da espécie; Manobras; 

Conhecimentos sobre os instrumentos do painel de comando; Manutenção do veículo; Direção e 

operação veicular de máquinas leves e pesadas motorizadas e não motorizadas. 

 

Escriturário: Ata – Ofício – Memorando – Certidão – Atestado – Declaração – Curriculum Vitae – 

Procuração – Aviso – Comunicado – Circular – Requerimento – Portaria – Edital – Decreto – Carta 

Comercial – Organograma – Fluxograma – Recebimento e Remessa de Correspondência Oficial – 

Impostos e Taxas – Siglas e Abreviaturas – Formas de Tratamento em correspondências oficiais – 

Tipos de Correspondência – Atendimento ao público – Noções de Protocolo – Arquivo e as 

Técnicas de Arquivamento – Assiduidade – Disciplina na execução dos trabalhos – Relações 

Humanas no trabalho – Poderes Legislativo e Executivo Municipal – Leis Ordinárias e 

Complementares – Constituição Federal Art. 6º a 11. Conhecimentos Básicos em Microsoft Office: 

Word e Excel – Uso do correio eletrônico e Internet. 

  

Técnico de Enfermagem: Técnicas básicas de enfermagem; infecção hospitalar; ordem e limpeza 

na unidade; sinais vitais; movimentação e transporte de paciente; higiene corporal; posições e 

restrições de movimentos; coleta de material para exames; controle hídrico; dietas básicas e 

especiais; administração de medicamentos; cateterismo vesical masculino e feminino; lavagem 

gástrica; sondagem gástrica; curativo; enfermagem em clínica médica; enfermagem em clínica 

cirúrgica; enfermagem obstétrica; enfermagem pediátrica; ética profissional; lei que regulamenta o 

exercício da profissão; socorros de urgência; vacinação; aleitamento materno; doenças infecciosas e 

parasitárias. 

 

Assistente Social: 

Sugestões Bibliográficas 

1) ACOSTA, Ana Rojas; VITALE, Maria Amália Faller. Família: Redes, Laços e Políticas 

Públicas; 

2) BARBOSA, Rosangela Nair de Carvalho. Economia Solidária como Política Pública, uma 

tendência de geração de renda e ressignificação do trabalho no Brasil; 

3) BARROSO, Maria Lúcia. Ética: Fundamentos sócio-históricos; 

4) BRAGA, Lea; CABRAL, Maria do Socorro Reis. Serviço Social na Previdência; 



5) COUTO, Berenice Rojas. Direito Social e Assistência Social na sociedade brasileira: uma 

equação possível?; 

6) BISNETO, José Augusto. Serviço Social e Saúde Mental, uma análise institucional da prática; 

7) GUERRA, Iolanda D. Instrumentalidade do Serviço Social. 6 ed; 

8) IAMAMOTO, Marilda Villela. Serviço Social em Tempo de Capital Fetiche; 

9) IAMAMOTO, Marilda Villela. Serviço Social na Contemporaneidade: Trabalho e Formação 

Profissional; 

10) IAMAMOTO, Marilda Villela; CARVALHO, Raul de. Relações Sociais e Serviço Social no 

Brasil; 

11) MAGALHÃES, Selma Marques. Avaliação e Linguagem: Relatórios, Laudos e Pareceres; 

12) NETO, José Paulo. Capitalismo Monopolista e Serviço Social. Ed. Cortez; 

13) PEIXOTO, Clarice Ehlers; CLAVAIROLLE, Francoise. Envelhecimento, políticas sociais e 

novas tecnologias, Rio de Janeiro: FGV, 2005; 

14) PEREIRA, Potyara. Política Social temas e questões; 

15) PONTES, Reinaldo Nobre. Mediação e Serviço Social; 

16) VASCONCELOS, Ana Maria de. Prática do Serviço Social: Cotidiano, Formação e 

Alternativas na Área da Saúde; 

17) Revista Serviço Social e Sociedade. Editora Cortez - edições: nº 56- Assistência Social e 

Sociedade Civil, nº 57- Temas Contemporâneos, nº 63- O enfrentamento da pobreza em questão, nº 

71- Especial Família, nº 86- Espaço Público e Direitos Sociais, nº 93- Trabalho e Trabalhadores, nº 

95- Especial “Serviço Social: Memória e História”, nº 96- Memória do Serviço Social. Políticas 

Públicas, nº 97- Serviço Social, História e Trabalho, nº 98- Mundialização do Capital e Serviço 

Social, nº 99- Direitos, Ética e Serviço Social, nº 100- O congresso da Virada e os 30 anos da 

Revista, nº 101- Fundamentos críticos para o exercício profissional, nº 102- Serviço Social e Saúde: 

múltiplas dimensões, nº 103- Formação e exercício profissional; nº 104 (especial)- Crise Social - 

Trabalho e Mediações Profissionais, nº 105- Direitos Sociais e política pública, nº 106- Educação, 

trabalho e sociabilidade, nº 107- Condições de Trabalho/Saúde, nº 108 (Especial)- Serviço Social no 

Mundo. 

18) Legislação: Lei nº 8.069 de 13/07/1990. Estatuto da Criança e do Adolescente Comentado: 

Comentários Jurídicos e Sociais, 10ª edição, atualizado por Munir Cury, Malheiros Editores Ltda. 

Lei nº 8.742/93. Lei Orgânica da Assistência Social; Lei nº 7.853. Dispõe sobre o apoio a pessoa 

portadora de deficiência; Código de Ética Profissional; Lei nº 8.662/93. Regulamenta a Profissão de 

Assistente Social; Constituição Federal (Os Direitos e Garantias Fundamentais, Da Ordem Social, 

Da Saúde, Da Previdência Social, Da Assistência Social, Da Educação, Da Cultura e do Desporto, 

da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso); Lei nº 9.394 de 20/07/1996. Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação. Lei nº 10.741 de 01/10/2003. Estatuto do Idoso. Decreto nº 6.214 de 

26/09/2007. Regulamenta o Benefício da Prestação Continuada. Lei nº 8.080 de 19/09/1990. Lei 

Orgânica da saúde. NOB / SUAS; NOB-RH / SUAS; NOB/SUS; 

19) Conhecimento sobre Programas e Projetos Sociais vigentes. 

 

Contador: Conceitos contábeis; Campo de atuação da contabilidade; Componentes básicos da 

contabilidade; Patrimônio; Ativo e Passivo (demonstração gráfica do patrimônio); Situação líquida; 

Atos e fatos administrativos; Variação Patrimonial; Técnicas Contábeis; Contas - Classificação e 

Funções; Crédito - Débito e Saldo; Escrituração; Métodos das partidas dobradas; Lançamentos; 

Livros e Escrituração; Levantamentos contábeis; Inventários; Balancete de verificação; 

Encerramento do exercício; Lucro bruto; Depreciação; Provisão; Correção monetária; Resultado do 

exercício; Balancete final; Demonstração financeira; Balanço Patrimonial. Patrimônio Público, 

Situação Líquida, Lançamento, Crédito, Receitas, Despesas, Livros obrigatórios, Livros contábeis 

acessórios, Tributos, Participação do Município em Tributos Estaduais, Aziendas Públicas, Bens 

Públicos, Estágios da receita orçamentária, Lei 4.320 de 17/03/1964, Contabilidade Pública, Lei 

8.666 de 23/06/93.Conhecimento em informática: Microsoft Windows Pacote Office e internet. 

 



Enfermeiro da Vigilância Epidemiológica: Técnicas Básicas de Enfermagem: sinais vitais, 

administração de medicações, preparo do paciente e material utilizado para coleta de exames, 

cuidados com os pacientes domiciliares, técnicas de curativo. Ética Profissional: Código de Ética 

de Enfermagem, Direitos e Deveres do paciente, Deontologia. Saúde Pública: Doenças 

Transmissíveis, Vacinação e Vigilância Epidemiológica; DENGUE: Biologia e hábitos do vetor 

(Aedes Aegypti); Doença: definição, agente causador, sinais e sintomas, modo de transmissão, 

períodos de incubação e transmissibilidade, diagnóstico e tratamento; Visita Domiciliar: 

abordagem, envolvimento do morador, orientações; conceitos utilizados ; atividades de Vigilância 

Entomológica: controle do vetor – pesquisa em pontos estratégicos, pesquisa em imóveis especiais, 

pesquisa de armadilhas; atividades em situação de transmissão (bloqueio de criadouros, bloqueio de 

nebulização, organização das ações), avaliação de densidade larvária; Controle Mecânico: mutirão 

de limpeza, arrastão de limpeza, uso de produtos alternativos; Controle Químico: grupos de 

inseticidas utilizados, classificação toxicológica, cuidados básicos na aplicação, EPIs 

(Equipamentos de Proteção Individual); Atividades Educativas: segurança no trabalho – prevenção 

de acidentes; LEISHMANIOSE VISCERAL AMERICANA – L.V.A.: Biologia e hábitos do 

vetor (Lutzomya longipalpis – Mosquito Palha); Doença (no homem e no cão): definição, agente 

causador, modo de transmissão, períodos de incubação e de transmissibilidade, diagnóstico e 

tratamento; Reservatórios; Medidas Preventivas. 

 

Fisioterapeuta: Conceitos, abordagem e aplicabilidade clínica de anatomia, fisiologia, cinesiologia, 

biomecânica. · Procedimentos de avaliação, diagnóstico cinético-funcional, prognóstico e 

intervenção fisioterapêutica, visando promoção, prevenção e reabilitação de disfunções nos níveis 

de órgãos e sistemas corporais nas seguintes áreas: neurologia; traumatologia e ortopedia; 

reumatologia; cardiologia e angiologia; pneumologia; pediatria; geriatria; ginecologia e obstetrícia. 

· Fisioterapia geral: técnicas, efeitos fisiológicos, indicações e contra-indicações de termoterapia, 

fototerapia, massoterapia, cinesioterapia, eletroterapia. · Assistência à saúde do trabalhador: 

ergonomia, doenças ocupacionais relacionadas ao trabalho, práticas preventivas no ambiente de 

trabalho. · Assistência fisioterapêutica domiciliar: atenção ao paciente acamado, orientações ao 

cuidador, avaliação e adaptação ambiental. · Trabalho em equipe interdisciplinar. 

 

Fonoaudiólogo: Diagnóstico e intervenção fonoaudiológica junto a: recém-nascidos de risco para 

alterações de desenvolvimento neuropsicomotor; pessoas com deficiência, transtornos mentais; 

fissuras lábiopalatinas, síndromes, alterações neurológicas focais e evolutivas, vítimas de 

queimaduras; Pessoas com alterações de fala, linguagem oral, escrita, voz, fluência, deglutição, 

motricidade orofacial, audição e equilíbrio; Equipamentos educacionais, sociais, entre outros; Áreas 

da Fonoaudiologia – linguagem oral e escrita, audiologia, voz, motricidade orofacial, disfagia, 

fonoaudiologia educacional e saúde pública; Avaliação audiológica, seleção e adaptação de 

aparelho de amplificação sonora individual; Classificação Internacional de Funcionalidade e 

Incapacidade em Saúde – CIF; Inclusão social, educacional e no mercado de trabalho; Lei n.º 

6.965/81, Decreto n.º 87.281/82, Código de Ética da Fonoaudiologia. Política Nacional de Saúde da 

Pessoa com Deficiência e Rede de Cuidados. Política de Saúde Mental e Rede de Apoio 

Psicossocial. Política Nacional de Saúde do Trabalhador. Política Nacional de Saúde do Idoso. 

 

Psicólogo: 

 BRAZELTON, T. Berry [et al]. 3 a 6 anos: Momentos Decisivos do Desenvolvimento Infantil. 

Porto Alegre: Artmed, 2003.  

CHEMAMA, Roland; VANDERMERSCH, Bernard. Dicionário de Psicanálise. São Leopoldo: 

Unisinos, 2007.  

CORDIOLI, Aristides Volpato (org). Psicoterapias: Abordagens Atuais. Porto Alegre: Artmed, 

1993. 

CUNHA, Jurema Alcides e Colaboradores. Psicodiagnóstico – V. 5ª ed. revisada e ampliada. Porto 

Alegre: Artmed, 2000.  



GUIMARÃES, Liliana Andolpho Magalhães; GRUBITS, Sonia (orgs.). Série Saúde Mental e 

Trabalho – Volume 1. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2003.  

______. Série Saúde Mental e Trabalho – Volume 2. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2003.  

______. Série Saúde Mental e Trabalho – Volume 3. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2003.  

HOLMES, David S. Psicologia dos Transtornos Mentais. Porto Alegre: Artmed.  

KAMII, Constance; DEVRIES, Rheta. Piaget para a educação pré-escolar. Porto Alegre: Artmed, 

1991.  

KNOBEL, Elias. Psicologia e Humanização: Assistência aos pacientes graves. São Paulo: 

Atheneu, 2008.  

PEIXOTO, Clarice Ehlers, CLAVAIROLLE, Françoise. Envelhecimento, Políticas Sociais e 

novas tecnologias. Rio de Janeiro: FGV, 2005.  

RANGE, Bernard. Psicoterapia Comportamental e Cognitiva de Transtornos Psiquiátricos. 

Editorial Psy, 1998. Parte II: Itens 5, 6, 8, 10 e 14.  

SCHULTZ, Duane P.; SCHULTZ, Sydney Ellen. História da Psicologia Moderna, 9ª Ed. São 

Paulo: Thomson Pioneira, 2005.  

WERLANG, Blanca Susana Guevara; AMARAL, Anna Elisa de Villemor (orgs). Atualizações em 

métodos projetivos para avaliação psicológica. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2008.  

Jornal PSI: Jornal de Psicologia nº 171. disponível em: 

http://www.crpsp.org.br/portal/comunicacao/jornalpsi.aspx  

Jornal PSI: Jornal de Psicologia nº 172. disponível em: 

http://www.crpsp.org.br/portal/comunicacao/jornalpsi.aspx  

Jornal PSI: Jornal de Psicologia nº 173. disponível em: 

http://www.crpsp.org.br/portal/comunicacao/jornalpsi.aspx  

http://site.cfp.org.br/noticias/arquivo  

http://site.cfp.org.br/publicacoes/revista-psicologia-ciencia-e-profissao: publicações a partir do ano 

2008.  

Código de Ética do Psicólogo. 

  



ANEXO II 

 

ATRIBUIÇÕES 

 

CARPINTEIRO: Efetuar trabalhos de carpintaria, cortando, armando, instalando, e reparando 

peças de madeira, em variados trabalhos como madeiramento de telhados, prateleiras, armações de 

festas, escadas e rampas em madeira, etc. Normalmente, utilizando ferramentas manuais e 

mecânicas, para atender à demanda de serviços; executar outras tarefas afins. 

 

MOTORISTA: Vistoriar o veículo, verificando o estado dos pneus, o nível de combustível, água e 

óleo do Carter, testando freios e parte elétrica, para certificar-se previamente de suas condições de 

funcionamento. Zelar pela conservação, limpeza e manutenção do veículo comunicando ao setor 

competente e solicitando reparos. Dirige e manobra veículos e transporta pessoas. Conduz e vistoria 

ônibus de transporte escolar. Realiza verificações e manutenções básicas do veículo. Definem rotas 

e asseguram a regularidade do transporte. As atividades são desenvolvidas em conformidade com 

normas e procedimentos técnicos e de segurança. Verifica itinerário de viagens, controla o 

embarque e desembarque de passageiros. No desempenho das atividades, utiliza-se de capacidades 

comunicativas. Trabalham seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio 

ambiente. Executa procedimentos para garantir segurança e o conforto dos passageiros. Dirigir o 

veículo observando o fluxo de trânsito e a sinalização para conduzi-los aos locais determinados na 

ordem do serviço. Transportar documentos e servidores em geral quando autorizado por autoridade 

competente. Recolher o veículo após a jornada de trabalho até o local próprio. No setor de saúde: 

Conduzir veículos automotores destinados ao transporte de passageiros e cargas. Recolher os 

veículos à garagem ou local destinado quando concluída a jornada do dia, comunicando qualquer 

defeito porventura existente. Manter os veículos em perfeitas condições de funcionamento. Fazer 

reparos de emergência. Zelar pela conservação do veículo que lhe for entregue. Encarregar-se do 

transporte e entrega de correspondência ou de carga que lhe for confiada. Promover o 

abastecimento de combustíveis, água e óleo; verificar o funcionamento do sistema elétrico, 

lâmpadas, faróis, sinaleiras, buzinas e indicadores de direção. Providenciar a lubrificação quando 

indicada; verificar o grau de densidade e nível de água da bateria, bem como a calibração dos 

pneus. Auxiliar médicos e enfermeiros na assistência a pacientes, conduzindo caixas de 

medicamentos, tubos de oxigênio, macas, etc. Auxiliar Portadores de Necessidades Especiais 

(PNEs), idosos, pessoas doentes, no embarque e desembarque do veículo, bem como acomodação 

de cadeiras de rodas, muletas e outros. Operar rádio transceptor; proceder o mapeamento de 

viagens, identificando o usuário, tipo de carga, seu destino, quilometragem, horários de saída e 

chegada. Auxiliar na carga e descarga do material ou equipamento; tratar os passageiros com 

respeito e urbanidade. Manter atualizado o documento de habilitação profissional e do veículo. 

Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. Executar outras tarefas 

correlatas e auxiliar na execução de outras atividades da área em que estiver atuando. 

 

OPERADOR DE MÁQUINA: Trabalho qualificado, com atividades rotineiras, que consiste em 

operar máquinas pesadas como carregadeira, retroescavadeira, trator, patrol (motoniveladora) e 

similares, de acordo com a legislação pertinente. Entre outras as atividades incluem: realizar 

aberturas de ruas, redes de esgotos, estradas, terraplenagem, cortes e nivelamentos. Ser portador da 

habilitação de motorista tipo D, de acordo com o Código Nacional de Trânsito, expedida pelo órgão 

competente. 
 

ESCRITURÁRIO: Auxiliar na execução de tarefas administrativas envolvendo a interpretação e 

observância de lei, regulamentos, portarias, normas gerais; redigir, relatórios, cartas, notas 

informativas e sob supervisão, ofícios, ordens de serviço e/outros; executar trabalhos de digitação e 

datilografia; preencher fichas, formulários, talões, mapas e/ou outros, encaminhando-os aos órgãos 

específicos, redige correspondências e desempenha outras tarefas que, por suas características, se 



incluam na sua esfera de competência. Organizar as atividades do setor, com a orientação de seu 

superior, com a finalidade de assegurar um fluxo normal de trabalho dentro de resultados esperados. 

Informar ao superior sobre o andamento das rotinas administrativas e os resultados alcançados. 

Compilar e transferir dados, consultar arquivos eletrônicos ou em meio físico para o preenchimento 

de fichas, planilhas, formulários. Prestar apoio administrativo às diversas áreas da Administração, 

atuando no preenchimento de formulários específicos, levantamento de dados e tratamento 

estatístico de pouca complexidade, controles diversos envolvendo movimentação de materiais, 

veículos, pessoas, protocolos dentre outros. Executar outras tarefas correlatas e auxiliar na execução 

de outras atividades da área onde estiver lotado.  

 

TÉCNICO DE ENFERMAGEM: Participar das atividades de atenção realizando procedimentos 

regulamentados no exercício de sua profissão na UBS e, quando indicado ou necessário, no 

domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações etc). Realizar atividades 

programadas e de atenção à demanda espontânea. Realizar ações de educação em saúde a 

população, conforme planejamento da equipe. Participar do gerenciamento dos insumos necessários 

para o adequado funcionamento da UBS. Contribuir, participar e realizar atividades de educação 

permanente. Atendimento básico aos pacientes sob supervisão do enfermeiro, médico e cirurgião 

dentista. Preparar pacientes para exames. Recolher material destinado a exame de laboratório. 

Anotar em impressos próprios resultados de exames e de medicamentos ministrados. Auxiliar na 

preparação de salas para atendimento médico. Auxiliar na esterilização de material e instrumentos 

utilizados nestes trabalhos e de enfermagem. Observar e auxiliar na manutenção da limpeza dos 

locais de atendimentos. Receber e registrar pacientes e executar tarefas correlatas de escritório. 

Executar tarefas de enfermagem com destreza e dentro das normas: vacinação, curativos, injeções, 

verificação de Pressão Arterial, tomar pulso e temperatura, ministrar medicamento de acordo com 

as prescrições médicas, esterilização e atendimento de urgência. Participar de trabalhos educativos 

com a comunidade. Acatar seu remanejamento para qualquer unidade da rede municipal, atendendo 

necessidade ou posicionamento estratégico de readequação. Manter atualizados os registros das 

ações de sua competência. Fazer pedidos de material e equipamentos necessários a sua área de 

competência. Contribuir, realizar e participar das atividades de Educação 

Permanente/Humanização. Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

 

ASSISTENTE SOCIAL: Acolhida, oferta de informações e realização de encaminhamentos às 

famílias usuárias do CRAS; Planejamento e implementação do PAIF, de acordo com as 

características do território de abrangência do CRAS; Mediação de grupos de famílias dos PAIF; 

Realização de atendimento particularizado e visitas domiciliares às famílias referenciadas ao 

CRAS; Desenvolvimento de atividades coletivas e comunitárias no território; Apoio técnico 

continuado aos profissionais responsáveis pelo(s) serviço(s) de convivência e fortalecimento de 

vínculos desenvolvidos no território ou no CRAS; Acompanhamento de famílias encaminhadas 

pelos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos ofertados no território ou no CRAS; 

Realização da busca ativa no território de abrangência do CRAS e desenvolvimento de projetos que 

visam prevenir aumento de incidência de situações de risco; Acompanhamento das famílias em 

descumprimento de condicionalidades; Alimentação de sistema de informação, registro das ações 

desenvolvidas e planejamento do trabalho de forma coletiva; Articulação de ações que 

potencializem as boas experiências no território de abrangência; Realização de encaminhamento, 

com acompanhamento, para a rede sócio assistencial e para os serviços setoriais; Participação das 

reuniões preparatórias ao planejamento municipal ou do DF; Participação de reuniões sistemáticas 

no CRAS, para planejamento das ações semanais a serem desenvolvidas, definição de fluxos, 

instituição de rotina de atendimento e acolhimento dos usuários; organização dos encaminhamentos, 

fluxos de informações com outros setores, procedimentos, estratégias de resposta às demandas e de 

fortalecimento das potencialidades do território. Encaminhar providências e prestar orientação 

social a indivíduos, grupos e a população; Orientar indivíduos e grupos de diferentes seguimentos 

sociais no sentido de identificar recursos e de fazer o uso dos mesmos no atendimento e na defesa 



de seus direitos; Planejar, organizar e administrar benefícios e serviços sociais; Prestar assessoria e 

apoio aos movimentos sociais em matéria relacionada às politicas sociais, no exercício e na defesa 

dos direitos civis, políticos e sociais da coletividade; Realizar estudos socioeconômicos com 

usuários para fins de benefícios e serviços sociais junto a órgãos da administração pública direta e 

indireta, empresas privadas e outras entidades; Relatos sociais e estudos de caso; Demanda fórum, 

população de rua, Medidas Cautelares, prestação de serviço à comunidade, execução penal, medidas 

sócio educativas, avaliação multiprofissional, acompanhamento de funcionários municipais, 

benefícios eventuais (não é continuo). 

 

CONTADOR: Gerenciar, coordenar e executar atividades orçamentárias, financeiras, contábeis, 

patrimoniais e de custos, realizando auditorias das mesmas, elaborando normas, relatórios, emissão 

de pareceres, bem como interpretar e aplicar a legislação econômico-fiscal, tributária e financeira, 

coordenando e executando atividades referentes à elaboração, à revisão e ao acompanhamento de 

programação orçamentária e financeira anual/plurianual, acompanhar a gestão de recursos físicos e 

executar outras atividades administrativas concernentes ao profissional de ciências contábeis, bem 

como desempenhar quaisquer outras atividades constitucionais e legais a cargo do órgão.  

 

ENFERMEIRO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA: o controle de doenças 

infectocontagiosas; coordenar e atuar nas campanhas de vacinação e imunização; gerenciar as ações 

voltadas para o controle representado pelas notificações e visitas com o intuito de prevenir e 

imunizar a população contra doenças infectocontagiosas; vigilância em mecanismo de alerta 

continuado sobre a incidência de determinados agravos à saúde; gerar informações pertinentes e 

promover medidas para melhorar a saúde pública; realizar busca ativa das doenças 

infectocontagiosas; realizar ações de controle e notificação de doenças que envolvem bloqueio e 

orientação de exames laboratoriais da vigilância epidemiológica; organizar e coordenar a criação de 

grupos de controle de patologias; acompanhar casos de reação vacinal. 

 

FISIOTERAPEUTA: Atender clientes e analisar os aspectos senso-motor, percepto-cognitivos e 

sócio culturais; Traçar planos e preparar ambiente terapêutico, indicar conduta terapêutica, 

prescrever e adaptar atividades; Avaliar funções percepto-cognitivas, neuropsicomotoras, neuro-

musculoesqueléticas, sensibilidade, condições dolorosas, motricidade geral (postura, marcha, 

equilíbrio), habilidades motoras, alterações posturais, manuais, órteses, próteses e adaptações; 

Reeducar postura dos clientes e prescrever órteses, próteses e adaptações e acompanhar a evolução 

terapêutica; Participar, conforme a política interna da prefeitura, de projetos, cursos, eventos, 

convênios e programas de ensino, pesquisa e extensão; Elaborar relatórios, laudos técnicos e 

registrar dados em sua área de especialidade; Participar de programa de treinamento, quando 

convocado; Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função.  

 

FONOAUDIÓLOGO: Promover, aprimorar, prevenir, estimular e detectar as alterações 

relacionadas à audição, linguagem (oral e escrita), motricidade oral e voz, visando favorecer e 

otimizar o processo de ensino e aprendizagem dos alunos; participar da equipe de orientação e 

planejamento escolar, inserindo aspectos preventivos ligados a assuntos fonoaudiológicos; 

aperfeiçoar o desenvolvimento da linguagem oral, leitura e escrita; estimular a eliminação de 

hábitos inadequados relacionados às alterações fonoaudiológicas; detectar precocemente alterações 

fonoaudiológicas relacionadas à audição, voz, motricidade orofacial e linguagem oral e escrita; 

encaminhar para profissionais, quando necessário e acompanhar os tratamentos externos à escola; a 

atuação com professores visa: orientar quanto aos cuidados com a voz; ensinar estratégias vocais 

para conservação e maximização da voz, durante o uso profissional. Promover informações quanto 

às alterações fonoaudiológicas, como desenvolvimento normal da linguagem oral, leitura e escrita, e 

como estes podem ser otimizados em sala de aula; capacitar o profissional para detecção de 

possíveis alterações fonoaudiológicas que seus alunos venham a apresentar; encaminhar o professor 



que apresentar alterações vocais para profissionais especializados, acompanhando o tratamento; 

executar outras tarefas afins. 

 

PSICÓLOGO: Executar procedimentos profissionais para escuta qualificada, individual ou em 

grupo, identificando as necessidades e ofertando orientações a indivíduos e famílias, fundamentados 

em pressupostos teóricometodológicos, ético-políticos e legais; articular serviços e recursos para 

atendimento, fornecer informações e promover encaminhamento e acompanhamento das famílias e 

indivíduos usuários do CRAS; produzir relatórios e documentos necessários ao serviço e demais 

instrumentos técnico-operativos; realizar monitoramento e avaliação do serviço; desenvolver 

atividades socioeducativas de apoio, acolhida, reflexão e participação que visem o fortalecimento 

familiar e a convivência comunitária; mediar processos grupais do serviço socioeducativo para 

famílias; realizar atendimento individualizado e visitas domiciliares às famílias referenciadas ao 

CRAS; desenvolver atividades coletivas e comunitárias no território; prestar assessoria aos serviços 

socioeducativos desenvolvidos no território; promover o acompanhamento das famílias em 

descumprimento de condicionalidades; promover a alimentação de sistemas de informação, registro 

das ações desenvolvidas e planejamento do trabalho de forma coletiva; promover articulação de 

ações que potencializem as boas experiências no território de abrangência; executar outras 

atribuições conferidas pela chefia imediata. 

  



ANEXO III 

 

ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 004/2018 

 

 

1 Site da Prefeitura Municipal https://www.saobentodosapucai.sp.gov.br 

2 Período de Inscrições 20/08/2018 a 24/08/2018 

3 Data da Prova Objetiva 01/09/2018 às 09:00h 

4 Data da Prova Prática 01/09/2018 às 14:00h 

5 Divulgação das Provas e seus Gabaritos 03/09/2018 

6 Divulgação do Resultado Parcial 04/09/2018 

7 Período de Recursos 05/09/2018 a 06/09/2018 

8 
Publicação e Homologação do 

Resultado Final 
10/09/2018 

 

https://www.saobentodosapucai.sp.gov.br/

