Prefeitura Municipal de CRUZEIRO

Concurso Público nº 1/2018
EDITAL de ABERTURA de INSCRIÇÕES - RETIFICADO

A Prefeitura Municipal de CRUZEIRO, Estado de São Paulo, torna público a abertura de inscrições para o Concurso Público nº 1/2018, visando ao provimento de vagas efetivas para diversos cargos públicos, o qual será regido pelo Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, de acordo
com as leis municipais e se processará de acordo com as instruções constantes neste Edital de Abertura de Inscrições e na legislação suplementar concernente à matéria.
1. DOS CARGOS
1.1. Os cargos, a quantidade de vagas, o vencimento básico, a carga horária de trabalho, os requisitos mínimos, o valor da inscrição e demais
vantagens e benefícios correspondentes, são os seguintes:
Nº

CARGO PÚBLICO

Nº
VAGAS

VENCIMENTO
BÁSICO

CARGA
HORÁRIA

REQUISITOS
MÍNIMOS
Ensino Superior Completo em
Serviço Social e registro no CRESS
– Conselho Regional de Serviço
Social.1

VALOR de
INSCRIÇÃO

1

Assistente Social

2

R$ 987,58 (*)

180 horas
mensais

2

Calceteiro

2

R$ 963,26

180 horas
mensais

Ensino fundamental incompleto.

R$ 8,00

3

Coveiro

2

R$ 963,26

180 horas
mensais

Ensino fundamental completo.

R$ 8,00

4

Escriturário

2

R$ 963,26

180 horas
mensais

Ensino médio completo.

R$ 8,00

5

Fiscal Geral do Município

2

R$ 963,26

180 horas
mensais

Ensino médio incompleto.

R$ 8,00

6

Pedreiro

2

R$ 963,26

180 horas
mensais

Ensino fundamental completo.

R$ 8,00

7

Pintor

2

R$ 963,26

180 horas
mensais

Ensino fundamental incompleto.

R$ 8,00

8

Procurador Municipal

4

R$ 2.736,52

180 horas
mensais

Ensino superior em Direito e registro na
OAB

R$ 8,00

9

Psicólogo

2

R$ 987,58 (*)

180 horas
mensais

Ensino superior em Psicologia com
registro no Conselho de Classe.

R$ 8,00

10

Serralheiro

2

R$ 963,26

180 horas
mensais

Ensino fundamental completo.

R$ 8,00

11

Veterinário

1

R$ 987,58 (*)

180 horas
mensais

Ensino superior em Medicina Veterinária
e registro no Conselho de Classe

R$ 8,00

R$ 8,00

(*) Gratificação de 100%, nos termos da Lei Municipal 3.105/97.
1.2. A Prefeitura estima convocar a quantidade de candidatos discriminada na coluna “N° de Vagas” do quadro constante do item 1.1 deste
Edital.
1.3. O Concurso Público nº 1/2018 terá validade de 2 anos, podendo ser prorrogável, uma vez, por igual período.
1.4. A Prefeitura poderá, durante a vigência do Concurso Público nº 1/2018, convocar candidatos da lista de classificados, de acordo com suas
necessidades:
a) para provimento das vagas remanescentes já existentes para os referidos cargos no Quadro de Pessoal da Prefeitura;
b) para provimento de vagas que venham a serem criadas para os respectivos cargos no Quadro de Pessoal da Prefeitura.
1

28/05/2018 – Alterado o requisito mínimo para o cargo de Assistente Social.
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1.5. As atribuições funcionais dos cargos encontram-se descritas no Anexo I deste edital.
2. DAS INSCRIÇÕES
2.1. São condições essenciais para a inscrição do candidato, ser brasileiro nato ou naturalizado; ou gozar das prerrogativas previstas no artigo 12
da Constituição Federal e demais disposições legais, no caso de estrangeiro ou cidadão português a quem tenha sido deferida a igualdade nas
condições previstas pelo Decreto Federal nº 70.436/72.
2.2. A inscrição deverá ser efetuada exclusivamente pela internet, no período de 26 de maio a 26 de junho de 2018, através do site
www.publiconsult.com.br.
2.2.1. O candidato deverá acessar o PAINEL DO CANDIDATO, selecionar a guia JÁ SOU CADASTRADO ou QUERO ME CADASTRAR, neste
último caso, deverá preencher os campos relativos ao CADASTRAMENTO no site. Em seguida, na guia INSCRIÇÕES ABERTAS, o Concurso
Público nº 1/2018 da Prefeitura Municipal de CRUZEIRO, escolher o CARGO/EMPREGO/FUNÇÃO para o qual deseja se inscrever, preencher
corretamente os campos relativos ao formulário de INSCRIÇÃO e após finalizado o preenchimento dos dados, clicar na guia GERAR BOLETO
para visualizar ou imprimir o boleto referente ao pagamento da inscrição.
2.2.2. O pagamento do boleto de inscrição deverá ser efetuado até 27 de junho de 2018 03 de julho de 20182 em qualquer agência bancária,
através de internet banking, ou em estabelecimento autorizado a receber pagamento de documentos de compensação bancária (casas lotéricas,
correios, etc.).
2.2.3. É vedada a devolução do valor de inscrição ou a sua transferência para terceiros.
2.2.4. Ao candidato será atribuída total responsabilidade pelo correto preenchimento do formulário de inscrição. Em caso de dúvida para efetivar a
inscrição, o candidato poderá entrar em contato clicando no ícone “Fale Conosco – Suporte ao Candidato” do site www.publiconsult.com.br, ou
através do telefone (15) 3219-3700, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 8h00 às 18h00.
2.3. O deferimento da inscrição estará condicionado ao correto preenchimento do requerimento de inscrição e ao pagamento e compensação
do valor da inscrição. Não será aceito pagamento da inscrição por outros meios que não o pagamento do boleto bancário emitido especificamente
para cada inscrição, nem pagamentos condicionais ou efetuados fora do prazo de vencimento do boleto. Serão indeferidas as inscrições cujos
pagamentos não venham a ser compensados, por qualquer motivo (erro de digitação do candidato em pagamento efetuado por internet banking,
erro de processamento ou falta de cumprimento da transferência no banco de origem do pagamento, pagamento efetuado fora do prazo, etc.).
2.3.1. Encerrado o prazo das inscrições, serão disponibilizados no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de CRUZEIRO e no site
www.publiconsult.com.br, o Edital de Deferimento das Inscrições, contendo os anexos: Inscrições Deferidas – Geral (relação geral dos
candidatos que tiveram as inscrições deferidas); Inscrições Deferidas – Portadores de Deficiência (relação dos candidatos portadores de
deficiência que tiveram as inscrições deferidas); e Inscrições Indeferidas (relação dos candidatos que tiveram as inscrições indeferidas por não
efetuarem o pagamento da inscrição ou por outro motivo especificado no Edital).
2.3.2. Cabe ao candidato verificar no Edital de Deferimento das Inscrições se a sua inscrição foi confirmada, e caso não tenha sido, deverá
dentro do prazo de recurso administrativo estabelecido no item 8 deste Edital, impetrar recurso administrativo, apresentando suas alegações
e documentação de suporte, se for o caso.
2.4. Amparado pelas Leis Municipais 3.435/2001, 3.757/2006 e 4.278/2014, poderá pleitear a isenção ou redução de 50% no pagamento do valor
da inscrição o candidato residente no município de CRUZEIRO, que se enquadrar em uma das seguintes condições:
I – Que estiver comprovadamente desempregado.
II – Que for beneficiário do Programa Social Bolsa Família.
III – Que estiver frequentando estabelecimento de ensino fundamental, médio ou superior, e cuja somatória da renda dos responsáveis não
ultrapasse 2 salários mínimos (não seja maior do que R$ 1.908,00).
2.4.1. O candidato desempregado e/ou beneficiário do Programa Bolsa Família que realizar duas inscrições deverá observar o seguinte critério de
isenções:
a) Na 1ª inscrição, terá isenção sobre o valor da inscrição;
b) Na 2ª inscrição, terá redução de 50% no pagamento do valor da inscrição.
2.4.2. O candidato que estiver frequentando estabelecimento de ensino fundamental, médio ou superior, e cuja somatória da renda mensal dos
responsáveis não ultrapasse 2 salários mínimos, terá direito a redução de 50% no pagamento do valor de cada inscrição.
2.4.3. O candidato que se enquadre em uma das situações descritas no item anterior e quiser requerer a isenção ou redução do pagamento da
inscrição no concurso público, deverá efetuar normalmente sua inscrição no site www.publiconsult.com.br, na forma estabelecida no item
2.2 deste Edital, deixando apenas de efetuar o pagamento do boleto bancário.
2.4.4. A seguir, deverá imprimir, preencher e assinar corretamente o formulário constante do Anexo III – Requerimento de Isenção/Redução do
Pagamento da Inscrição, juntando os seguintes documentos:

2

28/06/2018 – Prorrogado o prazo para pagamento do boleto de inscrição.
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I - Para o candidato desempregado:
a) cópia autenticada do RG e CPF;
b) cópia autenticada da Carteira de Trabalho e Previdência Social das páginas onde constem a foto; a identificação; a anotação de admissão/demissão e a página subsequente à última admissão em branco;
c) comprovante de residência no município de Cruzeiro (cópia da conta de água, luz, telefone ou IPTU em nome do candidato); no caso de
comprovante de endereço em nome dos pais ou dos filhos, além da cópia do comprovante de residência, deverá apresentar cópia da certidão de
nascimento; no caso de comprovante de endereço em nome do cônjuge, apresentar cópia da certidão de casamento; no caso de comprovante de
endereço em nome de irmão, apresentar cópia da certidão de nascimento de ambos; se o candidato residir com outra pessoa que não as
anteriormente indicadas e o comprovante de residência estiver em nome de outra pessoa, o candidato deverá apresentar junto com a cópia do
comprovante de residência uma declaração com firma reconhecida em cartório, do candidato e do portador do comprovante de residência,
atestando sua residência.
II - Para o candidato beneficiário do Programa Social Bolsa Família:
a) cópia autenticada do RG e CPF;
b) cópia autenticada do cartão com número do NIS (Número de Inclusão Social), indicando-o como beneficiário do Bolsa Família;
c) comprovante de residência no município de Cruzeiro (original e cópia da conta de água, luz, telefone ou IPTU em nome do candidato); no caso
de comprovante de endereço em nome dos pais ou dos filhos, além da cópia do comprovante de residência, deverá apresentar cópia da certidão
de nascimento; no caso de comprovante de endereço em nome do cônjuge, apresentar cópia da certidão de casamento; no caso de comprovante
de endereço em nome de irmão, apresentar cópia da certidão de nascimento de ambos; se o candidato residir com outra pessoa que não as
anteriormente indicadas e o comprovante de residência estiver em nome de outra pessoa, o candidato deverá apresentar junto com a cópia do
comprovante de residência uma declaração com firma reconhecida em cartório, do candidato e do portador do comprovante de residência,
atestando sua residência.
III – Para o candidato que estiver frequentando estabelecimento de ensino fundamental, médio ou superior, e cuja somatória da renda
mensal dos responsáveis não ultrapasse 2 salários mínimos:
a) cópia autentica do RG e CPF;
b) declaração fornecida pelo estabelecimento de ensino, comprovando sua matrícula e frequência no curso;
c) comprovante de renda dos responsáveis pelos alunos (a renda mensal não poderá ultrapassar a 2 salários mínimos vigentes – R$ 1.908,00);
d) comprovante de residência no município de Cruzeiro (original e cópia da conta de água, luz, telefone ou IPTU em nome do candidato); no caso
de comprovante de endereço em nome dos pais ou dos filhos, além da cópia do comprovante de residência, deverá apresentar cópia da certidão
de nascimento; no caso de comprovante de endereço em nome do cônjuge, apresentar cópia da certidão de casamento; no caso de comprovante
de endereço em nome de irmão, apresentar cópia da certidão de nascimento de ambos; se o candidato residir com outra pessoa que não as
anteriormente indicadas e o comprovante de residência estiver em nome de outra pessoa, o candidato deverá apresentar junto com a cópia do
comprovante de residência uma declaração com firma reconhecida em cartório, do candidato e do portador do comprovante de residência,
atestando sua residência.
2.4.5. O "Requerimento de Isenção/Redução do pagamento do valor da Inscrição", nos moldes do Anexo III deste Edital, juntamente com a
documentação comprobatória de que atende às condições estabelecidas em lei, discriminada nos itens anteriores, deverão ser enviados até
o dia 1º de junho de 2018, via SEDEX, para a empresa PUBLICONSULT ACP LTDA, seguindo o modelo do envelope abaixo:
À PUBLICONSULT ACP Ltda.
Rua Maria Lopes Monteiro, 31 – Santa Rosália - Sorocaba/SP – CEP 18095-530
Ref.: Isenção/Redução do pagamento do valor da Inscrição do Concurso
Público nº 1/2018 da Prefeitura Municipal de CRUZEIRO
Nome completo: (preencher)
Nº de Inscrição: (preencher)
Cargo pretendido: (preencher)
2.4.6. Não serão considerados pedidos de isenção/redução de pagamento do valor de inscrição solicitados fora do prazo e da forma estabelecida
no item anterior; também não será aceita a entrega condicional ou complementação de documentos ou a retirada de documentos após o período
de inscrição.
2.4.7. Caso o candidato utilize outro meio que não o estabelecido neste Edital terá indeferido seu requerimento de isenção/redução do pagamento
do valor de inscrição.
2.4.8. Todas as informações prestadas no Anexo III - Requerimento de Isenção/Redução do Pagamento do valor de Inscrição e nas declarações
firmadas são de inteira responsabilidade do candidato, assim como a idoneidade dos documentos encaminhados, tornando-se nulos todos os
atos delas decorrentes em caso de irregularidade constatada, além de sujeitar o candidato às penalidades previstas em lei.
2.4.9. As informações prestadas e a documentação juntada serão objeto de análise e eventual diligência por parte da Prefeitura Municipal de
CRUZEIRO e/ou da empresa organizadora do certame.

Prefeitura Municipal de CRUZEIRO – Concurso Público nº 1/2018

3

Prefeitura Municipal de CRUZEIRO

Concurso Público nº 1/2018
EDITAL de ABERTURA de INSCRIÇÕES - RETIFICADO

2.4.10. O candidato deverá, a partir do dia 15 de junho de 2018, verificar no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de CRUZEIRO ou no site
www.publiconsult.com.br, o resultado do requerimento da isenção/redução do pagamento do valor de inscrição.
2.4.11. O candidato que tiver seu pedido de isenção do pagamento do valor de inscrição deferido terá automaticamente sua inscrição efetivada,
não havendo necessidade de qualquer outro procedimento.
2.4.12. O candidato que tiver o requerimento de redução de pagamento do valor de inscrição deferido, deverá , deverá acessar o PAINEL DO
CANDIDATO no site www.publiconsult.com.br, selecionar o Concurso Público nº 1/2018 da Prefeitura Municipal de CRUZEIRO, clicar na guia
GERAR 2ª VIA DO BOLETO e efetuar o pagamento do boleto bancário referente à 50% do valor da inscrição até 27 de junho de 2018 03 de
julho de 20182 devendo observar o disposto no item 2.2 e seus subitens.
2.4.13. O candidato que tiver o requerimento de isenção/redução de pagamento do valor de inscrição indeferido e ainda assim queira participar do
concurso público, deverá acessar o PAINEL DO CANDIDATO no site www.publiconsult.com.br, selecionar o Concurso Público nº 1/2018 da
Prefeitura Municipal de CRUZEIRO, clicar na guia GERAR 2ª VIA DO BOLETO e efetuar o pagamento do boleto bancário referente à inscrição
até 27 de junho de 2018 03 de julho de 20182, devendo observar o disposto no item 2.2 e seus subitens.
2.4.14. Será eliminado do concurso público o candidato que, não atendendo, à época de sua inscrição, aos requisitos legais, tenha
obtido, com emprego de fraude ou qualquer meio que evidencie má fé, a isenção ou redução do valor da inscrição de que tratam as Leis
Municipais 3.435/2001, 3.757/2006 e 4.278/2014. A eliminação importará a anulação da inscrição e dos demais atos praticados pelo
candidato, sem prejuízo da aplicação de outras sanções cabíveis.
3. DOS REQUISITOS PARA PROVIMENTO NO CARGO
3.1. O candidato aprovado neste Concurso público será nomeado apenas se atender às seguintes exigências, a serem comprovadas por
ocasião da convocação:
a) ser brasileiro nato ou naturalizado; ou gozar das prerrogativas previstas no artigo 12 da Constituição Federal e demais disposições legais, no
caso de estrangeiro ou cidadão português a quem tenha sido deferida a igualdade nas condições previstas pelo Decreto Federal nº 70.436/72;
b) ter idade mínima de 18 anos completos; atender as condições de escolaridade e demais requisitos prescritos para o cargo público,
determinados no item 1.1 deste Edital;
c) gozar de saúde física e mental compatíveis com as atividades a serem desempenhadas no exercício do cargo público, comprovada em prévia
inspeção médica oficial;
d) estar quite com o Serviço Militar se for do sexo masculino;
e) ser eleitor e estar quite com a Justiça Eleitoral;
f) estar com o CPF regularizado junto à Receita Federal;
g) estar no gozo dos direitos civis e políticos;
h) não registrar antecedentes criminais em que tenha sido condenado por crime doloso nem estar cumprindo pena em liberdade;
i) Não ter sido condenado por crime contra o patrimônio ou a Administração Pública, nem ter sido demitido por ato de improbidade “a bem do
serviço público” mediante decisão transitada em julgado em qualquer esfera governamental;
j) Não possuir vínculo com qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que impossibilite acumulação de cargos, empregos e funções,
ressalvados os casos contidos nas alíneas “a”, “b” e “c”, inc. XVI, do art. 37, da Constituição Federal, inclusive no que concerne à compatibilidade
de horários;
k) não ser aposentado por invalidez, não estar em idade de aposentadoria compulsória (75 anos ou mais) ou receber proventos de aposentadoria
decorrentes dos artigos 40, 42 e 142, ressalvados os casos que permitam a acumulação dos proventos com a remuneração de cargos, empregos,
funções, cargos eletivos e cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração, na forma da Constituição Federal.
3.2. Os referidos requisitos são essenciais para a nomeação, devendo o candidato classificado, quando convocado, apresentar os documentos
discriminados no item 10 deste Edital, bem como outros que forem eventualmente exigidos pelo Departamento de Recursos Humanos da
Prefeitura Municipal de CRUZEIRO.
4. DA INSCRIÇÃO DOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA e DA SOLICITAÇÃO DE PROVA ESPECIAL
4.1. Aos candidatos portadores de deficiência que pretendam fazer uso das prerrogativas que lhe são facultadas no inciso VIII do artigo 37 da
Constituição Federal, é assegurado o direito de inscrição neste concurso público, desde que a deficiência de que são portadores seja compatível
com o efetivo desempenho das atribuições do cargo para o qual estejam sendo nomeados.
4.1.1. Consideram-se pessoas portadoras de deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no art. 4º do Decreto Federal nº
3.298/99.
4.2. A pessoa portadora de deficiência participará deste concurso público em igualdade de condições com os demais candidatos no que concerne
ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao horário e ao local de aplicação das provas e à nota mínima exigida para
todos os demais candidatos.
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4.3. Aos portadores de deficiência será destinado o percentual de 5% das vagas a serem providas através deste concurso público, exceto se o
cargo não possibilitar suas contratações pelas características de atribuições e desempenhos, incompatíveis com a deficiência possuída.
4.3.1. Os candidatos portadores de deficiência aprovados só serão convocados quando a aplicação do percentual vagas legalmente destinadas
(5%) sobre o número de vagas abertas para a respectivo cargo alcançar o índice mínimo de 1, ou seja, a cada fração de 19 candidatos
nomeados, a 20ª vaga será destinada aos portadores de deficiência, obedecida a sua respectiva ordem de classificação.
4.3.2. Inexistindo candidatos portadores de deficiência, as vagas serão preenchidas por candidatos não portadores de deficiência.
4.3.3. Não serão considerados como deficiência, os distúrbios passíveis de correção, segundo os padrões clinicamente estabelecidos.
4.3.4. Os candidatos que concorrerem na condição prevista neste item serão classificados em lista separada.
4.3.5. Havendo laudo médico oficial contrário à condição de deficiente, o candidato será excluído da listagem correspondente.
4.3.6. O candidato portador de deficiência que no ato da inscrição não declarar essa condição, não poderá impetrar recurso em favor de sua
inscrição. O candidato que declarar falsamente a deficiência será excluído do concurso público, se confirmada tal ocorrência, em qualquer fase
deste certame, sujeitando-se às consequências legais pertinentes à matéria.
4.4. O candidato que deseje se habilitar a concorrer às vagas deste concurso público como portador de deficiência deverá efetuar sua inscrição
na forma determinada no item 2.2.1, declarando ser portador de deficiência e especificando o código da CID (Classificação Internacional da
Doença) nos campos específicos do formulário de inscrição. Após, deverá remeter através da EBCT – Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos, por SEDEX ou carta com AR (Aviso de Recebimento), LAUDO MÉDICO, expedido no máximo até 1 ano antes da abertura do
período de inscrições, atestando a espécie, o grau e o nível da deficiência, com expressa referência ao código da CID correspondente, até o
último dia útil de inscrição (26/06/2018), seguindo o modelo do envelope abaixo:
À PUBLICONSULT ACP Ltda.
Rua Maria Lopes Monteiro, 31 – Sorocaba-SP – CEP 18095-530
Ref.: Portador de Deficiência - Laudo Médico e/ou Requerimento de
Prova Especial - Concurso Público nº 1/2018 da Prefeitura de
CRUZEIRO.
Nome: (preencher)
CPF: (preencher)
Cargo pretendido: (preencher)

4.4.1. Não será considerado o pedido de inscrição como portador de deficiência solicitado fora do prazo, valendo como comprovação de envio no
prazo, a data de postagem nos Correios. Também não será aceita a entrega condicional ou complementação de documentos ou a retirada de
documentos após o período de inscrição.
4.4.2. O candidato que não efetuar a remessa do Laudo Médico, ou que efetuá-la fora do prazo, poderá participar do concurso público desde que
tenha efetuado o pagamento da inscrição, porém não concorrerá na condição de portador de deficiência, não podendo, posteriormente, alegar tal
condição para reivindicar as prerrogativas constantes neste Edital.
4.4.3. Caso o período de inscrições seja prorrogado, o prazo para a remessa da documentação ficará automaticamente prorrogado por igual
período, ou seja, até o dia do término do novo prazo de inscrições.
4.5. O candidato que necessitar de tratamento diferenciado no dia da realização das provas (tempo adicional para realização das provas,
prova com fonte ampliada, prova em Braille, intérprete de LIBRAS, ledor, sala com condições especiais de uso ou acesso, etc.) deverá declarar e
especificar estas necessidades nos campos específicos do formulário de inscrição, ao efetuar seu cadastramento no site para o referido
concurso público.
4.5.1. Os candidatos deficientes visuais deverão especificar, no formulário de inscrição, o pedido de confecção de prova em Braille ou ampliada,
conforme o caso. Os candidatos que optarem por realizar a prova em Braille deverão levar, para esse fim, no dia da aplicação das provas,
reglete e punção, podendo ainda utilizar-se de soroban. Aos deficientes visuais amblíopes serão oferecidas provas ampliadas com tamanho
da letra correspondente à fonte Arial - 24. Os candidatos que não fizerem esse pedido não terão a prova preparada, independentemente
do motivo alegado.
4.5.2. O candidato portador de deficiência que necessitar de tempo adicional para realização das provas deverá apresentar, no dia da realização
da prova, laudo médico ou parecer emitido por especialista da área de sua deficiência justificando essa necessidade, expedido no máximo
até 1 ano antes da abertura do período de inscrições, devidamente assinada sobre carimbo indicando o número da inscrição do profissional
no conselho profissional equivalente.
4.5.3. O candidato que não solicitar a prova especial ou condições especiais para realização da prova no prazo e na forma
estabelecidos, não terá direito a realizar a prova adaptada às suas condições, reservando-se o direito de realizar a prova regular
aplicada aos demais candidatos, independente do motivo alegado.
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4.6. Após a realização das provas do concurso público, serão elaboradas duas listas de classificação, sendo uma geral, com todos os candidatos,
e outra apenas com os candidatos portadores de deficiência classificados.
4.7. O candidato inscrito como portador de deficiência, quando da convocação para a nomeação, será submetido à perícia médica a fim de
verificar a compatibilidade da sua deficiência com o exercício das atribuições do cargo ou da necessidade de equipamentos apropriados para o
seu exercício, devendo apresentar na ocasião eventuais laudos e exames que comprovem a deficiência.
4.7.1. Caso se verifique a incompatibilidade entre a deficiência do candidato e as atividades a serem exercidas, o mesmo perderá o direito à
nomeação.
5. DAS FASES DO CONCURSO PÚBLICO
5.1. O concurso público consistirá das seguintes fases:
5.1.1. PROVA OBJETIVA, de caráter eliminatório e classificatório, a ser aplicada a todos os candidatos inscritos.
5.1.2. PROVA DISSERTATIVA, de caráter eliminatório e classificatório, a ser aplicada exclusivamente ao cargo de Procurador Municipal.
5.2. As provas serão realizadas no município de CRUZEIRO/SP, com data prevista para o dia 22 de julho de 2018 (domingo), nos seguintes
horários:
HORÁRIO

CARGO

09h00

Assistente Social; Escriturário; Pedreiro; Procurador Municipal; Psicólogo; Serralheiro; Veterinário.

14h00

Calceteiro; Coveiro; Fiscal Geral do Município; Pintor.

5.3. A confirmação oficial acerca da data, horário e local de realização das provas ocorrerá através do Edital de Convocação específico a
ser disponibilizado no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de CRUZEIRO, no site www.publiconsult.com.br e publicado de forma resumida
no Jornal “A Notícia”.
5.3.1. A data prevista poderá ser alterada em virtude da quantidade de inscritos, da disponibilidade de locais para a realização das provas e de
outros fatores supervenientes, mantendo-se, no entanto, o período indicado de aplicação das provas.
5.3.2. Os candidatos que informarem endereço eletrônico (e-mail) por ocasião das inscrições serão também comunicados por este meio, não se
responsabilizando a empresa pelo não recebimento do correio eletrônico em virtude de bloqueios de antivírus, firewall, spam ou outros problemas
relacionados a configurações de computadores ao funcionamento da internet.
5.3.4. Será de responsabilidade do candidato o acompanhamento das informações acerca da data, horário e local de aplicação da prova.
6. DAS PROVAS OBJETIVAS
6.1. A Prova Objetiva visa avaliar o grau de conhecimento teórico do candidato, necessário ao exercício das atribuições do cargo público. Essa
prova será composta de 30 questões de múltipla escolha, as quais serão elaboradas de acordo com o conteúdo programático constante do
Anexo II deste Edital, sendo distribuídas e pontuadas na seguinte conformidade:
ASSISTENTE SOCIAL, PSICÓLOGO
DISCIPLINAS

Nº DE QUESTÕES

PESO

TOTAL DE PONTOS POR DISCIPLINA

TOTAL

5
5
5
15

4
2
2
4

20
10
10
60

100

Língua Portuguesa e Interpretação de Textos
Matemática e Raciocínio Lógico Quantitativo
Conhecimentos Gerais e Atualidades
Conhecimentos Específicos

PROCURADOR MUNICIPAL
DISCIPLINAS

Nº DE QUESTÕES

PESO

TOTAL DE PONTOS POR DISCIPLINA

TOTAL

5
5
20

3
1
4

15
5
80

100

Língua Portuguesa e Redação Oficial
Conhecimentos Gerais e Atualidades
Conhecimentos Específicos
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CALCETEIRO, COVEIRO, PEDREIRO, PINTOR, SERRALHEIRO
DISCIPLINAS

Nº DE QUESTÕES

PESO

TOTAL DE PONTOS POR DISCIPLINA

TOTAL

5
5
5
10

4
4
2
5

20
20
10
50

100

Língua Portuguesa e Interpretação de Textos
Matemática e Raciocínio Lógico Quantitativo
Conhecimentos Gerais e Atualidades
Conhecimentos Específicos

ESCRITURÁRIO, FISCAL GERAL DO MUNICÍPIO
DISCIPLINAS

Nº DE QUESTÕES

PESO

TOTAL DE PONTOS POR DISCIPLINA

TOTAL

5
5
5
5
12

2
2
1
3
5

10
10
5
15
60

100

Nº DE QUESTÕES

PESO

TOTAL DE PONTOS POR DISCIPLINA

TOTAL

5
5
5
15

2
2
4
4

10
10
20
60

100

Língua Portuguesa e Interpretação de Textos
Matemática e Raciocínio Lógico Quantitativo
Conhecimentos Gerais e Atualidades
Noções de Informática
Conhecimentos Específicos

VETERINÁRIO
DISCIPLINAS
Língua Portuguesa e Interpretação de Textos
Conhecimentos Gerais e Atualidades
Legislação da Área Veterinária
Conhecimentos Específicos

6.2 A bibliografia referencial indicada no Anexo II – Conteúdo Programático servirá como base para a elaboração das questões da prova
objetiva e como parâmetro preponderante para dirimir eventuais recursos acerca das mesmas.
6.3. Na data determinada para a realização das provas os candidatos deverão se apresentar nos locais indicados, sendo aconselhável uma
antecedência de 1 hora do horário determinado para o início das mesmas. Os portões serão fechados impreterivelmente no horário indicado
para início das provas, indicado no item 5.2 deste Edital ou no Edital de Convocação para as Provas, prevalecendo este último em caso de
alteração dos horários por motivos supervenientes. Não serão admitidos nos locais de aplicação das provas, em nenhuma hipótese, os
candidatos que se apresentarem após o horário estabelecido para o fechamento dos portões e início das provas.
6.4. O ingresso aos locais das provas será permitido apenas aos candidatos que estiverem munidos de caneta esferográfica azul ou preta e de
documento de identidade original com foto, não sendo admitido no recinto de realização das provas o candidato que não o estiver
portando. Entende-se por documento de identidade original com foto:
a) Cédula de Identidade (RG) expedida por Secretarias de Segurança Pública, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar, pelo Ministério das
Relações Exteriores, etc.;
b) Cédula de Identidade para Estrangeiros;
c) Cédula de Identidade fornecida por órgão ou conselhos de classe que, por força de Lei Federal, valham como documento de identidade (OAB,
CRM, CREA, CRC, etc.);
d) Certificado de Reservista;
e) Passaporte;
f) Carteira de Trabalho e Previdência Social;
g) Carteira Nacional de Habilitação na forma do Código de Trânsito Brasileiro.
6.4.1. Não serão aceitos: cópia de documento de identidade, ainda que autenticada; protocolo; boletim de ocorrência; ou quaisquer outros
documentos não relacionados.
6.5. Em casos excepcionais em que, por razões de falha de sistema de processamento de dados ou de compensação bancária, o nome do
candidato não conste no Edital de Deferimento de Inscrições, o mesmo poderá ser admitido na sala para realizar a respectiva prova desde
que esteja portando o documento de identidade na forma do item 6.4 e original do comprovante do pagamento da inscrição com o
respectivo boleto; nestes casos, exclusivamente, a Equipe de Coordenação presente no local de realização das provas fará a verificação da
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documentação, e ao julgá-la regular, lavrará o respectivo Cartão de Resposta, apondo sua assinatura no verso do mesmo, e alocará o candidato
em uma das salas para a realização da prova, devendo o Fiscal de Prova em que o candidato for alocado lavrar a ocorrência na Ata de Prova
da respectiva sala. Referida documentação será objeto de diligência posterior, e constatada a não veracidade do documento de comprovação de
pagamento da inscrição apresentado, o candidato será desclassificado do concurso público, sem prejuízo de eventuais ações civis e criminais
decorrentes.
6.6. Ao ingressar no local designado para a realização das provas, o candidato deverá assinar a Lista de Presença que lhe será apresentada.
Eventuais erros de digitação de nome, número de documento de identidade e data de nascimento deverão ser comunicados ao Fiscal de Prova
para correção, o qual lavrará as alterações na Ata de Prova. O candidato que não assinar a Lista de Presença ou não apresentar a
documentação requerida não poderá realizar a prova e consequentemente será desclassificado.
6.7. A duração da prova será de:
a) para o cargo de Procurador Municipal, de 3 horas, já incluído o tempo destinado ao preenchimento do Cartão de Respostas e à Prova
Dissertativa;
b) para os demais cargos, de 2 horas, já incluído o tempo destinado ao preenchimento do Cartão de Respostas;
c) para todos os cargos, o candidato somente poderá entregar a prova depois de 1 hora do seu início
6.8. A inviolabilidade das provas será comprovada no local de sua realização, sendo escolhidos dois candidatos, no mínimo, para rompimento do
lacre dos malotes, e um candidato por sala, no mínimo, para rompimento do lacre dos envelopes das provas, os quais lavrarão declaração neste
sentido nos respectivos termos e atas.
6.9. Ao receber o Caderno de Provas, o candidato deverá efetuar sua conferência do antes de começar a resolução, verificando no cabeçalho se
todas as folhas correspondem ao cargo para o qual se inscreveu; a seguir deverá verificar se o mesmo possui 30 questões objetivas de múltipla
escolha; por fim, o candidato deverá verificar se não há falha de impressão que prejudique a leitura do texto, gráficos ou ilustrações. Caso o
Caderno de Provas esteja incompleto ou possuir qualquer defeito, ou a prova não seja referente ao cargo para o qual se inscreveu, o candidato
deverá solicitar ao Fiscal da Prova que o substitua, não cabendo reclamações posteriores neste sentido.
6.10. O candidato deverá, ao receber o Cartão de Respostas, efetuar a conferência dos seus dados impressos. Havendo divergência, deverá
solicitar a substituição do mesmo ao Fiscal de Prova, não cabendo reclamações posteriores neste sentido. O candidato que utilizar o Cartão
de Respostas de outro candidato será desclassificado.
6.11. O candidato deverá utilizar o rascunho do cartão de respostas no verso da página de instruções do Caderno de Provas para assinalar
as suas respostas antes de transcrevê-las para o Cartão de Respostas de forma definitiva.
6.12. As questões da Prova Objetiva deverão ser respondidas no Cartão de Respostas, preenchendo-se totalmente o campo indicativo da letra
correspondente à opção de resposta escolhida com caneta esferográfica azul ou preta. O Cartão de Respostas não poderá ser rasurado,
amassado ou perfurado, caso contrário, as respostas serão anuladas. Cartão de Respostas somente terá validade se estiver assinado pelo
candidato no campo indicado.
6.13. O candidato deverá entregar, ao final da prova, o Caderno de Questões, juntamente com o Cartão de Respostas, levando consigo o
rascunho do cartão de respostas para efetuar a conferência com o Gabarito da prova. O candidato que, ao final da prova, não entregar o
Caderno de Questões ou o Cartão de Respostas devidamente assinado, será DESCLASSIFICADO.
6.14. Durante a realização da prova:
a) não será admitida a permanência de candidatos sem camisa, camiseta ou similar, nem a utilização de óculos escuros, bonés, chapéus e
similares;
b) não será permitida nenhuma espécie de comunicação entre os candidatos, ou mesmo manifestações isoladas, exceto para chamar o Fiscal de
Prova quando necessário;
c) não será permitido o porte ou a consulta de nenhuma espécie de livro, revista, folheto ou qualquer compêndio, bem como qualquer espécie de
anotação ou a utilização de outros meios ilícitos para a realização da prova, inclusive tentar visualizar a prova ou o Cartão de Respostas de
outro candidato;
d) não será permitido o uso de calculadora, notebook, tablet, telefone celular, fone de ouvido, relógio de pulso ou equipamentos similares a estes,
bem como outros que, a juízo do Fiscal de Prova, possam ensejar prejuízos à isonomia entre os candidatos;
e) os telefones celulares e similares deverão ter a bateria retirada ou serem desligados (inclusive despertador), acondicionados e
lacrados no invólucro de segurança que será entregue pelo Fiscal de Prova; o telefone celular ou aparelho similar não poderá emitir
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qualquer sinal sonoro durante a realização das provas; se tal ocorrer, o candidato será imediatamente desclassificado e retirado da
sala;
f) não será permitido ao candidato portar arma, fumar ou utilizar-se de bebida alcoólica ou substâncias ilegais;
g) não será permitido ao candidato levantar-se, exceto no momento da entrega da prova; caso necessite utilizar o sanitário, deverá solicitar ao
Fiscal de Prova, que designará um Auxiliar de Coordenação para acompanhá-lo, devendo durante o percurso manter-se em silêncio, podendo
antes e depois da entrada no sanitário sofrer revista;
h) a candidata que estiver amamentando deverá levar acompanhante responsável pela guarda da criança, não havendo prorrogação de horário
da duração da prova para a candidata nesta situação.
6.15. Será excluído do concurso público e desclassificado o candidato que:
a) praticar qualquer das condutas vedadas no item anterior, sendo-lhe retirada a prova e lavrada a circunstância de sua desclassificação na Ata
de Prova;
b) não comparecer para a realização da prova, conforme convocação oficial, seja qual for o motivo alegado;
c) apresentar-se fora de local, data e/ou do horário estabelecidos no Edital de Convocação;
d) não apresentar o documento de identificação conforme previsto neste Edital;
e) não cumprir as instruções contidas no caderno de questões de provas ou determinadas pelo Fiscal de Prova ou pelo Coordenador Geral;
f) não devolver ao Fiscal de Prova, segundo critérios estabelecidos neste Edital, o caderno de provas, o cartão de respostas ou qualquer material
de aplicação e de correção das provas;
g) ausentar-se da sala de provas, a qualquer tempo, portando as folhas de respostas e/ou cadernos de questões;
h) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos;
i) tratar com descortesia ou de forma violenta os demais candidatos ou qualquer membro da equipe encarregada da aplicação da prova;
j) utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter aprovação própria ou de terceiros, em qualquer etapa do concurso público;
k) for constatado, após as provas, por meio eletrônico, estatístico, visual, grafológico ou por investigação policial, ter-se utilizado procedimentos
ilícitos, sendo suas provas anuladas e automaticamente eliminado do concurso público.
6.16. O candidato deverá lavrar na Ata de Prova eventual circunstância que considere irregular em relação à aplicação das provas, sendo este o
instrumento para análise e deliberação em relação ao fato, não sendo considerado posterior contestação contra os procedimentos de aplicação
da prova objetiva que não tiver respaldado pela prévia lavratura em ata.
6.17. A condição de saúde do candidato no dia da aplicação da prova será de sua exclusiva responsabilidade. Ocorrendo alguma emergência, o
candidato será encaminhado para atendimento médico local ou ao médico de sua confiança. A Equipe de Coordenação responsáveis pela
aplicação das provas dará todo apoio que for necessário. Caso exista a necessidade do candidato se ausentar para atendimento médico ou
hospitalar, o mesmo não poderá retornar ao local de sua prova, sendo eliminado do concurso público.
6.18. Os últimos candidatos a encerrarem as provas em cada sala (em quantidade mínima de dois), deverão permanecer para atestar o
fechamento do envelope contendo a documentação referente às provas, devendo:
a) conferir a quantidade de cartões de respostas com a lista de presença;
b) verificar se todos os campos da lista de presença estão assinados ou contém a inscrição “ausente”, se for o caso;
c) verificar se a ata da prova registra a quantidade correta de candidatos ausentes e presentes, bem como outras ocorrências lavradas pelo Fiscal
de Prova, assinando-a em conjunto com este;
d) assinar o verso dos cartões de respostas de todos os candidatos presentes;
e) assinar o verso dos cartões de respostas dos candidatos ausentes, após a inutilização dos campos destinados ao registro das respostas;
f) verificar a inserção no envelope de fechamento, da lista de presença, dos cartões de respostas e da ata da prova, e assinar o lacre do envelope
com o Fiscal de Prova.
6.18.1. O candidato que se recusar a participar dos procedimentos de lacração do envelope de sua sala, será DESCLASSIFICADO do concurso
público. Neste caso, o Fiscal de Prova chamará o Coordenador e/ou o Auxiliar de Coordenação para lavrar o evento na Ata da Prova e executar
os procedimentos de lacração do envelope.
6.19. Eventuais casos omissos, situações e circunstâncias supervenientes referentes a aplicação das provas serão dirimidas pelo Coordenador
Geral, que é a autoridade competente in loco para efetuar as gestões que julgar necessárias ao bom andamento dos procedimentos.
6.20. A partir das 20 horas do dia útil seguinte da aplicação das Provas Objetivas, o candidato poderá consultar o Gabarito e o Caderno de
Provas no site www.publiconsult.com.br.
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6.20.1. O Gabarito poderá ser acessado através do Painel do Candidato, na área de “EDITAIS E PUBLICAÇÕES” do respectivo concurso
público.
6.20.2. O Caderno de Provas poderá ser acessado através do Painel do Candidato, na área de “ANEXOS” do respectivo concurso público, e
ficará disponível para consulta exclusivamente durante o prazo de interposição de recursos contra questões e gabarito.
6.20.3. Não serão informados resultados por telefone ou outro meio de comunicação.
6.21. A pontuação do candidato na PROVA OBJETIVA será obtida através do somatório das notas obtidas em cada disciplina da prova; os
pontos referentes a cada disciplina serão obtidos através da multiplicação da quantidade de respostas corretas pelo peso respectivo da disciplina,
conforme o item 6.1 deste Edital.
6.22. Será considerado CLASSIFICADO na prova objetiva, o candidato que obtiver no mínimo 50 pontos.
6.23. Será considerado DESCLASSIFICADO na prova objetiva, o candidato:
a) ausente;
b) que obtiver menos de 50 pontos;
c) que for excluído pelo Fiscal de Sala pelo descumprimento das disposições do Edital no dia da realização da prova;
d) que apresentar informação ou documentação considerada pela Banca Examinadora ou pela Comissão de Acompanhamento como irregular
para comprovação da inscrição, comprovação de requisitos ou identificação no dia das provas.
7. DA PROVA DISSERTATIVA
7.1. A PROVA DISSERTATIVA, de caráter eliminatório e classificatório, será aplicada exclusivamente para os candidatos ao cargo de Procurador
Municipal, sendo realizada concomitantemente com a Prova Objetiva, destinando-se 3 horas para a realização das duas provas, devendo o
candidato administrar o tempo total de execução conforme sua conveniência.
7.2. A Prova Dissertativa consistirá na elaboração de parecer jurídico de no mínimo 20 e no máximo 30 linhas referente a situação-problema
baseada nas atribuições do cargo, tendo como referência bibliográfica a indicada no Anexo II – Conteúdo Programático.
7.3. A Prova Dissertativa deverá ser transcrita em formulário específico que será distribuído aos candidatos na ocasião de sua realização, contendo
30 linhas pautadas destinadas à resolução de cada questão.
7.4. A Prova Dissertativa proporcionará pontuação máxima de 20 pontos, sendo considerados para avaliação os quesitos:
a) Tese (5 pontos) - em que se verificará se o parecer atende de forma correta, objetiva e positiva ao que é requerido no enunciado;
b) Argumentação (5 pontos) - em que se verificará a validade dos argumentos apresentados para defesa da tese, a coerência das alegações
apresentadas no parecer e a utilização da referência bibliográfica indicada para fundamentação do parecer;
c) Abrangência (5 pontos) - em que se verificará se foram dirimidos todos os pontos requeridos no questionamento apresentado;
d) Estilo (5 pontos) - em que verificará a utilização de linguagem técnica adequada, capacidade de síntese, clareza e fluidez do texto, observância
das normas gramaticais e ortográficas, e apresentação do texto (rasuras, caligrafia, etc.).
7.5. Serão corrigidas e pontuadas apenas as Provas Dissertativas dos 20 candidatos mais bem classificados na Prova Objetiva, sendo
assegurado que serão também corrigidas as provas daqueles candidatos que obtiverem a mesma pontuação do 20º colocado.
7.6. Por ocasião da divulgação do resultado da Prova Dissertativa, será apresentado gabarito informando quais os tópicos mínimos que deveriam ter
sido atendidos em resposta à questão proposta e sua respectiva pontuação proporcional, exceto no que concerne ao quesito “Estilo”, para o qual
serão descontados pontos conforme as ocorrências encontradas.
7.7. Será DESCLASSIFICADO na Prova Dissertativa, e consequentemente ELIMINADO do concurso público, independentemente de sua
pontuação nas demais provas:
a) O candidato que tiver nota igual menor do que 10 (dez);
b) O candidato que não realizar a Prova Dissertativa ou que entregá-la em branco.
8. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
8.1. Caberá recurso administrativo, nos dois dias úteis seguinte à data das respectivas divulgações, em relação:
a) ao Edital de Abertura de Inscrições;
b) ao Edital de Indeferimento de inscrições;
c) à Prova Objetiva;
d) ao Edital de Classificação Provisória após a Prova Objetiva e Dissertativa (exclusivamente para o cargo de Procurador Municipal).
8.2. Os recursos administrativos deverão ser efetuados exclusivamente através do site www.publiconsult.com.br
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8.2.1. Para interposição do recurso, o candidato deverá, no site referido, acessar o PAINEL DO CANDIDATO informando seu CPF e senha,
selecionar o Concurso Público nº 1/2018 da Prefeitura Municipal de CRUZEIRO, e após clicar no link do recurso que será disponibilizado
somente durante o prazo estabelecido no item 8.1. A partir daí, será aberto o formulário de recurso que deverá ser completado com os dados
requisitados e, no qual deverão ser oferecidas as razões do recurso, de forma objetiva e devidamente embasadas.
8.2.2. O embasamento referente aos recursos da prova objetiva deverá referenciar a bibliografia eventualmente utilizada de forma completa (obra,
autor, páginas), devendo-se, quando possível, disponibilizar o link para acesso das informações ofertadas, não sendo possível, no entanto,
anexar arquivos de qualquer formato.
8.3. Serão INDEFERIDOS os recursos:
a) interpostos através de e-mail, fax ou por outras formas, meios e prazos não estipulados neste Edital;
b) que não se referirem à questão indicada no formulário do recurso;
c) que não apresentarem requerimento específico (anulação ou mudança de alternativa);
d) que não apresentarem fundamentação e/ou embasamento bibliográfico.
8.4. Serão considerados PREJUDICADOS os recursos:
a) que não corresponderem à fase recursal em curso, no momento da sua interposição;
b) que pleitearem alternativa de resposta igual à divulgada no Gabarito.
8.5. O provimento de recursos interpostos dentro das especificações poderá, eventualmente, alterar a nota e/ou classificação inicial obtida pelos
candidatos para uma nota e/ou classificação superior ou inferior; ou ainda acarretar a classificação e/ou desclassificação de candidatos em
virtude da alteração das suas notas em relação à pontuação mínima exigida para a classificação.
8.6. Os pontos relativos às questões das provas objetivas, eventualmente anuladas, serão atribuídos a todos os candidatos presentes à prova. As
questões que, em virtude dos recursos apresentados, tiverem resposta alterada, acarretarão o reprocessamento do resultado, podendo alterar a
ordem de classificação provisória dos candidatos.
8.7. Os editais referente a cada fase do concurso público, contemplando o resultado das análises dos recursos, serão divulgados nos sites
www.publiconsult.com.br, www.cruzeiro.sp.gov.br e no quadro de avisos da Prefeitura de CRUZEIRO, juntamente com os editais contendo
eventuais retificações dos resultados relativos àquela fase, se for o caso.
8.8. Na eventualidade do provimento de recursos alterarem as respostas originais das questões anteriormente divulgadas, ou de se verificar a
necessidade de anulação de alguma questão, será publicado “Gabarito Oficial – Retificado após Recursos”, contemplando as referidas
situações.
8.9. O relatório analítico dos recursos de cada fase do concurso público, contendo as razões das deliberações da Banca Examinadora, ficará à
disposição na Prefeitura Municipal de CRUZEIRO a partir da data de sua divulgação, para eventual consulta dos interessados.
9. DA PONTUAÇÃO, DA CLASSIFICAÇÃO FINAL E DO DESEMPATE
9.1. A pontuação do candidato na PROVA OBJETIVA será obtida através do somatório das notas obtidas em cada disciplina da prova; os
pontos referentes a cada disciplina serão obtidos através da multiplicação da quantidade de respostas corretas pelo peso respectivo da disciplina,
conforme o item 6.1 deste Edital.
9.2. Será considerado CLASSIFICADO na prova objetiva, o candidato que obtiver no mínimo 50 pontos.
9.3. A pontuação na Prova Dissertativa será obtida pelo somatório dos pontos, conforme o item 7 deste Edital.
9.4. A CLASSIFICAÇÃO dos candidatos será obtida através da compilação, em ordem decrescente:
a) da somatória da pontuação obtida pelos candidatos classificados na Prova Objetiva (para todos os cargos);
b) com a pontuação obtida na Prova Dissertativa (exclusivamente para o cargo de Procurador Jurídico).
9.5. No caso de empate na CLASSIFICAÇÃO, será processado o DESEMPATE tendo preferência, sucessivamente, o candidato:
a) com idade mais elevada, desde que igual ou superior a 60 (sessenta) anos, entre aqueles na mesma faixa etária e frente aos demais
candidatos, nos termos da Lei Federal nº 10.741/2003;
b) que obtiver maior pontuação nas questões de Conhecimentos Específicos;
c) que obtiver a maior pontuação nas questões de Legislação da área Veterinária, quando aplicável;
d) que obtiver a maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa e Interpretação de Textos ou Redação Oficial, quando aplicável;
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e) que obtiver a maior pontuação nas questões de Matemática e Raciocínio Lógico Quantitativo, quando aplicável;
f) que obtiver a maior pontuação na Prova Dissertativa, exclusivamente para o cargo de Procurador Municipal;
g) mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos;
h) alistado como jurado pelo Presidente do Tribunal de Júri, nos termos do art. 440 do Código de Processo Penal;
i) vencedor de sorteio público a ser realizado pela Comissão Fiscalizadora do Concurso Público, caso persista o empate após a aplicação dos
critérios precedentes.
9.6. O EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO FINAL, contendo a relação dos candidatos classificados, será divulgado nos sites www.publiconsult.com.br
e www.cruzeiro.sp.gov.br e no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de CRUZEIRO, sendo ainda publicado de forma resumida no Jornal
“A Notícia”.
9.7. A relação dos Candidatos Não Classificados, da qual constará apenas o número de inscrição dos candidatos, será divulgada nos sites
www.publiconsult.com.br, www.cruzeiro.sp.gov.br e no quadro de avisos da PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO.
10. DO PROVIMENTO DO CARGO
10.1. Os candidatos classificados serão convocados a critério da Administração, conforme o número de vagas existentes, seguindo-se
rigorosamente a ordem de classificação final, respeitando-se o limite das vagas destinadas aos candidatos portador de deficiência, na forma do
Item 4 deste Edital.
10.2. O candidato aprovado, quando convocado, deverá comparecer para manifestar seu interesse pela vaga oferecida no Departamento Pessoal
da Prefeitura Municipal de CRUZEIRO, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis e 30 (trinta) dias corridos para assumir o emprego público em local
para o qual será designado, a contar da data do recebimento da notificação.
10.2.1. A convocação poderá ocorrer através de notificação pessoal, correspondência com aviso de recebimento, telegrama, fax, e-mail, telefone
ou, caso não se localize o candidato através dos meios precedentes, por meio de edital publicado no órgão de imprensa oficial do município,
sendo obrigação do candidato classificado manter atualizados seus dados cadastrais junto ao Departamento de Pessoal da Prefeitura Municipal
de CRUZEIRO durante a validade do concurso público, não lhe cabendo qualquer reclamação caso não seja possível ao órgão competente
convocá-lo por falta da referida atualização.
10.3. Como condição para a posse, o candidato convocado deverá apresentar-se na data e local designado, munido dos documentos originais e
respectivas cópias autenticadas exigidas no ato da convocação, os quais deverão ser comprobatórios do atendimento dos requisitos previstos no
item 3 deste Edital e ao suprimento de demais informações necessárias ao seu cadastro funcional:
a) CTPS original;
b) Comprovante de cadastramento no PIS/PASEP;
c) Certidão de casamento; se solteiro, Certidão de nascimento;
d) Certidão de nascimento dos filhos menores de 21 anos e dependentes legais;
e) Declaração da Escola para filhos cursando Nível Superior, entre 21 e 24 anos;
f) CPF;
g) Título de Eleitor, com último comprovante de votação;
h) Carteira de Identidade - RG;
i) Certificado de Escolaridade, Diploma ou Declaração de Conclusão de Curso;
j) Histórico Escolar;
k) Certificado Militar (se homem);
l) Declaração de Não Acumulação de Cargo/Emprego/Função Pública (caso haja o acúmulo, apresentar Certidão do Órgão Empregador,
contendo o Regime Jurídico, a carga horária e o horário de trabalho, com firma reconhecida);
m) 1 foto 3X4 datada;
n) Declaração de bens e cópia da última declaração do imposto de renda (não sendo válido apenas o recibo de entrega do IR); ou, no caso de
não possuir bens e não declarar imposto de renda, apresentar declaração neste sentido, sob as penas da lei;
o) Comprovante de Residência;
p) Registro Profissional (Carteira do Conselho de Classe ou Órgão da Categoria);
q) Certidão de Regularidade Junto ao Conselho de Classe;
r) Certidão de Antecedentes Criminais.
10.3.1. Não serão aceitos protocolos dos documentos exigidos, nem a apresentação apenas das suas fotocópias, mesmo autenticadas.
10.3.2. À Prefeitura Municipal de CRUZEIRO reserva-se o direito de eventualmente solicitar outros documentos que se fizerem necessários à
nomeação do candidato convocado, visando suprir necessidades legais e administrativas.
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10.4. O não comparecimento do candidato no prazo previsto e sem que haja a sua manifestação por escrito ou a falta de apresentação dos
documentos acima relacionados implicarão na impossibilidade de nomeação do candidato habilitado no presente concurso público, convocandose o próximo candidato habilitado.
10.5. Somente será admitido o candidato que for julgado apto física e mentalmente para o exercício do cargo, após submeter-se a exames
médicos, de caráter eliminatório, a serem realizados por ocasião da nomeação por médico designado pela Administração.
10.5.1. O candidato cuja deficiência for considerada incompatível com o desempenho das atividades inerentes ao cargo será desclassificado.
10.6. A inexatidão das informações e/ou irregularidades de documentos, mesmo que verificadas posteriormente, acarretarão a nulidade da
nomeação, sem prejuízo das medidas de ordem administrativa, civil e criminal.
10.7. Ao ser nomeado, o candidato ficará sujeito às disposições do Estatuto dos Serviços Públicos; Regime Geral de Previdência Social e das
demais normas regulamentadoras atinentes aos servidores públicos municipais de CRUZEIRO.
11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS
11.1. A inscrição do candidato implica na aceitação de todas as disposições estabelecidas neste Edital e da legislação vigente, não podendo
alegar desconhecimento de qualquer natureza.
11.2. Qualquer regra prevista neste Edital poderá ser alterada antes da realização das provas, mediante a divulgação oficial do item atualizado.
11.2.1. São matérias de divulgação através de jornal “A Notícia”.
a) O Edital Resumido de Abertura de Inscrições;
b) Eventuais alterações no Edital de Abertura de Inscrições que impliquem em alteração nas condições de inscrição, preparação, aplicação ou
participação nas provas por parte dos candidatos, as quais serão divulgadas através de edital resumido;
c) O edital resumido de convocação para as provas;
d) A classificação final dos candidatos;
e) A homologação do concurso público por parte da autoridade competente.
11.2.2. Outras alterações de natureza meramente formal, relativas à retificação de erros ou lapsos que não impliquem nas circunstâncias
anteriormente dispostas, serão efetuadas através da retificação do Edital de Abertura de Inscrições publicado no site www.publiconsult.com.br e
no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de CRUZEIRO.
11.3. A execução dos serviços técnicos referentes a este concurso público, incluindo a elaboração das provas, sua aplicação e correção, bem
como a classificação dos candidatos aprovados, ficará sob responsabilidade da empresa Publiconsult Assessoria e Consultoria Pública Ltda,
devidamente contratada para tal fim.
11.4. Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão Organizadora do Concurso público, ad referendum do Prefeito do Município de
CRUZEIRO.
11.5. Compete ao Prefeito Municipal a homologação do concurso público que será publicado no Jornal “A Notícia”.
11.6. O presente edital estará disponível para consulta no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de CRUZEIRO, na Rua Capitão Neco, nº 118 –
Centro, bem como no site www.publiconsult.com.br, sendo ainda publicado de forma resumida no Jornal “A Notícia”.
CRUZEIRO, 26 de maio de 2018.
Thales Gabriel Fonseca
Prefeito Municipal de CRUZEIRO – SP
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ANEXO I – ATRIBUIÇÕES DO CARGO
CARGO

Descrição Sumária

Assistente Social

Descrição genérica: Elaborar, implementar, executar e avaliar políticas sociais e funcionais;
elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, programas e projetos sociais e funcionais; prestar
orientação social a indivíduos, grupos e à população; orientar servidores, indivíduos e grupos quanto
aos seus direitos e realizar visitas; planejar, organizar e administrar benefícios e serviços sociais;
montar, aplicar e analisar pesquisas com fim social, levantar causas de exclusão social e violação de
direitos e assessorar movimentos sociais; realizar estudos socioeconômicos com os usuários para
fins de benefícios e serviços sociais; implementar ações sociais e efetuar acompanhamento; efetuar
levantamento socioeconômico com vistas ao planejamento habitacional; realizar perícias e elaborar
laudos técnicos;
Inerentes à Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social: Atendimento integral e
especializado às famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade pessoal e social, por violação
de direitos; Acolhida, escuta qualificada, acompanhamento especializado e oferta de informações e
orientações; Elaboração, junto com as famílias/indivíduos, do Plano de acompanhamento Individual
e/ou Familiar, considerando as especificidades e particulares de cada um; Realização de
acompanhamento especializado, por meio de atendimentos familiar, individuais e em grupo;
Realização de visitas domiciliares às famílias acompanhadas pelo CREAS e CRAS, quando
necessário; Realização de encaminhamentos monitorados para a rede sócio assistencial, demais
políticas públicas setoriais e órgãos de defesa de direito; Trabalho em equipe interdisciplinar;
Alimentação de registros e sistemas de informação sobre as ações desenvolvidas; Participação nas
atividades de planejamento, monitoramento e avaliação dos processos de trabalho; Participação das
atividades de capacitação e formação continuada da equipe do CREAS e CRAS, reuniões de equipe,
estudo de casos, e demais atividades correlatas; Participação de reuniões para avaliação das ações
e resultados atingidos e para planejamento das ações a serem desenvolvidas; para a definição de
fluxos; instituição de rotina de atendimento e acompanhamento de usuários; organização de
encaminhamentos, fluxos de informações e procedimentos;

Calceteiro

Pavimentar solos de estradas, ruas, e obras similares, colocar guias e sarjetas para facilitar o sistema
viário e o escoamento de águas pluviais; assentar ladrilhos, bloquetes ou similares; executar
pequenos serviços de manutenção e conservação de calçadas, sarjetas, praças e próprios públicos.

Coveiro

Escriturário

Fiscal Geral do Município

Pedreiro

Pintor

Executar, segundo normas estabelecidas, o cumprimento das exigências para sepultamento,
exumação e localização de sepulturas; Abrir covas e moldar lajes para tampá-las; sepultar e exumar
cadáveres; Auxiliar no transporte de caixões; limpar e capinar o cemitério; abrir e fechar os portões e
controlar o horário de visita; transportar materiais e equipamentos de trabalho; Preparar e adubar a
terra, ajudar no plantio de árvores e espécies ornamentais e aguá-las; Participar dos trabalhos de
caiação de muros, paredes, etc; Executar outras atividades afins e correlatas.
Redigir, digitar documentos, preencher formulários, planilhas, quadros e outros; prestar informações
e dar pareceres em processos dentro do seu conhecimento; revisar, reproduzir, expedir e arquivar
documentos e correspondências; controlar o pagamento de diárias; efetuar cálculos diversos e
prestar informações; controlar a frequência dos servidores, emitir relatórios, controlar estoque de
materiais e solicitar reposição; elaborar pareceres, coletar e analisar dados, para colaborar nos
trabalhos técnicos e administrativos; coordenar e promover a execução dos serviços gerais de
escritório, verificando os documentos, para garantir os resultados da unidade; colaborar no processo
licitatório, participar de projetos ou planos de organização dos serviços administrativos, compor
fluxogramas e gráficos, para garantir maior produtividade e eficiência dos serviços.
Executar tarefas de fiscalização e cumprimento das leis municipais, estaduais e federais,
regulamentos, normas e códigos correspondentes às áreas de obras, posturas, tributária, sanitária,
meio ambiente, pavimentação e galerias, além de outros serviços correlatos, orientando os
contribuintes quando ao cumprimento da legislação.
Organizar e preparar o local de trabalho na obra; nivelar superfícies, preparar argamassa, construir
alicerces, assentar tijolos, ladrilhos, azulejos, pedras e outros materiais; revestir pisos, paredes e
tetos, aplicar camadas de gesso sobre as partes interiores e tetos, concretar pilares, pilaretes e lajes,
aplicar concreto nas cintas de amarração e sobre as alvenarias; construir bases de concreto ou de
outro material, executar trabalhos de reforma e manutenção de prédios, pavimentos, calçadas e
outras estruturas; trocar telhas, aparelhos sanitários e similares; montar tubulações para instalações
elétricas e hidráulicas; executar outras atividades correlatas.
Limpar e preparar superfícies a serem pintadas e preparar o material de pintura, misturando tintas,
óleos e substâncias diluentes e secantes; pintar as superfícies externas e internas de edifícios, vias
públicas e outras obras públicas e retocar falhas e emendas nas superfícies; responsabilizar-se pela
guarda e conservação dos materiais, objetos e equipamentos de seu uso, recolhendo sobras e restos
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a serem descartados; executar outras atividades correlatas.

Procurador Municipal

Psicólogo

Serralheiro

Veterinário

Assistir e Assessorar o Prefeito na política, programas, projetos e diretrizes nos assuntos
institucionais e jurídicos do Município; Orientar o Prefeito no cumprimento das decisões judiciais;
Promover as ações de interesse do Município e defende-lo nas contrárias; Preparar minutas de
Projetos de Leis, Decretos, atos, exposição de motivos e mensagens que fundamentem, bem como
informações técnicas; Redigir Projetos de Leis e atos de iniciativa do Prefeito; Acompanhar e manter
o Prefeito informado sobre o andamento dos Projetos de Leis no Legislativo, tomando providências
se necessário; Representar o Município nos juízos, tabelionatos e instâncias; Promover estudos
jurídico-administrativos; Orientar os demais órgãos da Administração nas solicitações em questões
de Direito; Emitir parecer sobre a administração, utilização e alienação de bens públicos; Manter o
arquivo organizado e atualizado de Leis, Decretos e atos; Manter o arquivo organizado e atualizado
de documentação sobre posse e direitos de áreas e prédios públicos, para garantir os direitos do
Município; Elaborar Portarias e publicar os atos oficiais; Elaborar relatórios e pareceres de natureza
técnico-jurídica; Executar outras atividades correlatas.
Descrição genérica: Estudar o comportamento humano, aplicar testes psicológicos, para determinar
características afetivas, intelectuais, sensoriais ou motoras; formular hipóteses e sua comprovação
experimental visando obter elementos relevantes ao estudo dos processos; analisar a influência dos
fatores hereditários, ambientais e outros que atuam sobre o indivíduo; participar na elaboração e
analise ocupacional, identificar aptidões, conhecimentos e traços de personalidade; periciar, vistoriar
e elaborar laudos técnicos.
Inerentes à Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social: Atendimento integral e
especializado às famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade pessoal e social, por violação
de direitos; Acolhida, escuta qualificada, acompanhamento especializado e oferta de informações e
orientações; Elaboração, junto com as famílias/indivíduos, do Plano de acompanhamento Individual
e/ou Familiar, considerando as especificidades e particulares de cada um; Realização de
acompanhamento especializado, por meio de atendimentos familiar, individuais e em grupo;
Realização de visitas domiciliares às famílias acompanhadas pelo CREAS e CRAS, quando
necessário; Realização de encaminhamentos monitorados para a rede sócio assistencial, demais
políticas públicas setoriais e órgãos de defesa de direito; Trabalho em equipe interdisciplinar;
Alimentação de registros e sistemas de informação sobre as ações desenvolvidas; Participação nas
atividades de planejamento, monitoramento e avaliação dos processos de trabalho; Participação das
atividades de capacitação e formação continuada da equipe do CREAS e CRAS, reuniões de equipe,
estudo de casos, e demais atividades correlatas; Participação de reuniões para avaliação das ações
e resultados atingidos e para planejamento das ações a serem desenvolvidas; para a definição de
fluxos; instituição de rotina de atendimento e acompanhamento de usuários; organização de
encaminhamentos, fluxos de informações e procedimentos.
Estudar a peça a ser fabricada, analisando o desenho modelo, especificações ou outras instruções;
selecionar o material, ferramentas, gabaritos, instrumentos de traçagem, de medição, de controle e
reproduzir o desenho na peça a ser construída; proteger as peças, utilizando tinta antioxidante ou
anodizando para evitar a corrosão; executar serviços de solda e confecção de peças em ferro; propor
soluções técnicas para casos que exijam tratamento diferenciado; conferir o trabalho realizado e
executar tratamento e descarte de resíduos.
Praticar clínica médica veterinária em todas as suas especialidades; contribuir para o bem-estar
animal; promover saúde pública e defesa do consumidor; exercer defesa sanitária animal;
desenvolver atividades de pesquisa e extensão; atuar no controle de qualidade de produtos.
Fomentar produção animal; atuar na área de preservação ambiental; elaborar laudos, pareceres e
atestados; assessorar na elaboração de legislação pertinente. Propor e implementar políticas
públicas referente aos animais do Município; Buscar o equilíbrio da população animal, reduzindo os
índices de abandono e maus-tratos; Promover ações educativas, orientando o que ocorre com o
animal no abandono e na adoção; Atuar na castração de animais em vulnerabilidade social evitando
sua proliferação em massa e mantendo o controle de seu tutor para que diminua os abandonos;
Realizar atendimento veterinário aos animais em situação de abandono; Promover a proteção e a
conservação da fauna silvestre local, impedindo a inserção da fauna invasora; Estabelecer parcerias,
acordos de cooperação e convênios com institutos de pesquisas, faculdades, universidades e
entidades do terceiro setor para proteger, preservar e promover o bem-estar dos animais.
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ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
➢ ASSISTENTE SOCIAL:
LÍNGUA PORTUGUESA e INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS: Leitura e interpretação de textos literários e não literários – descrição, narração,
dissertação, etc. Novo acordo ortográfico da Língua Portuguesa. Fonética: Encontros vocálicos – ditongo, tritongo, hiato. Encontros consonantais.
Dígrafos. Classificação das palavras quanto ao número de sílabas - monossílabas, dissílabas, trissílabas, polissílabas. Divisão silábica. Sílaba
tônica. Classificação das palavras quanto ao acento tônico - oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas. Ortoepia. Prosódia. Ortografia. Acentuação
Gráfica. Crase. Notações léxicas. Abreviatura, siglas e símbolos. Morfologia: Estrutura das palavras – raiz, radical, palavras primitivas e
derivadas, palavras simples e compostas. Formação das palavras – derivação, composição, redução, hibridismos. Sufixos. Prefixos. Radicais.
Classificação e flexão das palavras - substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção, interjeição, etc.
Semântica: Significação das palavras – sinônimos e antônimos. Análise sintática - frase, oração e período. Termos Essenciais da Oração - sujeito,
predicado. Termos integrantes e acessórios da oração - objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, agente da passiva, adjunto
adnominal, adjunto adverbial, aposto, vocativo, etc. Classificação das orações: principal, coordenadas, subordinadas, reduzidas, etc. Sinais de
Pontuação – emprego da vírgula, ponto-e-vírgula, dois-pontos, ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação, reticências, parênteses,
travessão, aspas, colchetes, asterisco, parágrafo. Sintaxe de concordância – nominal e verbal. Regência nominal e verbal. Sintaxe de colocação.
Modos e tempos verbais, infinitivo, gerúndio e particípio. Bibliografia referencial: Acordo ortográfico da Língua Portuguesa - Senado Federal, 2013
(https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/508145/000997415.pdf?sequence=1). Novíssima Gramática da Língua Portuguesa Domingos Paschoal Cegalla (Companhia Editora Nacional, 2000). Dicionário Houaiss de Sinônimos e Antônimos (Publifolha, 2011). Dicionário
Online Michaelis (http://michaelis.uol.com.br).Sites para estudo do conteúdo: www.brasilescola.com.br/portugues, www.portugues.com.br,
www.soportugues.com.br, www.conjugacao.com.br.
MATEMÁTICA e RACIOCÍNIO LÓGICO QUANTITATIVO: Números inteiros: operações e propriedades. Números racionais, representação
fracionária e decimal: operações e propriedades. Razão, proporção e progressões. Porcentagem. Regra de três simples e composta. Equação do
1.º grau. Média, mediana e moda. Sistema métrico: medidas de tempo, comprimento, superfície e capacidade. Relação entre grandezas: tabelas
e gráficos. Coleta, organização e apresentação de dados. Análise combinatória: contagem, fatorial, permutações, arranjo, combinação.
Probabilidade. Geometria plana: ponto, reta, posição relativa entre duas retas, distância entre ponto e reta; inequações do 1º grau; área de
triângulos. Raciocínio lógico. Reconhecimento de sequências e padrões Compreensão de estruturas lógicas. Dedução. Conclusão. Princípios de
contagem e probabilidade. Verificação da verdade dos argumentos. Bibliografia referencial: IMENES, Luiz Márcio; MILANI, Estela; LELLIS,
Marcelo. Matemática – Projeto Presente - 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental. Editora Moderna, 3ª ed. 2012. GIOVANNI, José Ruy; GIOVANNI
JR., José Ruy. Matemática Completa. FTD Editora, 1ª ed. 2001). IEZZI, Gelson et al. Matemática - Volume Único - Ensino Médio. Atual. 2011).
MORGADO. Augusto C.; CESAR, Benjamim. Raciocínio Lógico-Quantitativo, Campus/Elsevier, 2010. GYURICSA. Gyorgy Laszlo. Lógica de
Argumentação, Yalis Editora, 2006. Sites para estudo do conteúdo: www.somatematica.com.br, www.matematiques.com.br,
www.brasilescola.com.br/matematica.
CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES:2 Questões relacionadas à Política, Economia, Sociedade, Saúde e Nutrição, Ciências e
Tecnologia, Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte, Religião, História (Brasil e Mundo), Geografia (Brasil e Mundo) e eventos
contemporâneos divulgados na mídia local, nacional e internacional. Bibliografia referencial: Jornais (Folha de São Paulo, O Estado de São
Paulo, O Globo, Zero Hora, etc.) e Revistas de atualidades (Veja, Isto É, Época, etc.). Sites para estudo do conteúdo: www.folhaonline.com.br,
www.estadao.com.br, www.uol.com.br/noticias, www.g1.globo.com, http://zh.clicrbs.com.br/rs/, etc.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: A Profissão de Assistente Social. Código de Ética. Política Nacional de Assistência Social. Sistema Único de
Assistência Social – SUAS. Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS). Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS. Norma Operacional Básica
da Assistência Social – NOB/SUAS. Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais.3 Gestão do SUAS: Gestão compartilhada; apoio técnico.
Vigilância Socioassistencial. Unidades de Atendimento. Benefícios assistenciais. Serviços e Programas. Publicações Institucionais (acessíveis
através do portal www.mds.gov.br): Sistema Único de Assistência Social (SUAS). Cadastro Único. Bolsa Família. Proteção e Atenção Integral à
Família (PAIF). Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI). População e Situação de Rua. Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos (SCVF). Equipes Volantes. Abordagem Social. Plano “Crack – é possível vencer”. Serviço de Proteção Social Especial
para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias. Serviços de Acolhimento. Medidas Socioeducativas. Situações de Calamidade Pública.
Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social (BPC). BPC na Escola. BPC Trabalho. Benefícios Eventuais. Renda Mensal Vitalícia.
Carteira do Idoso. Segurança Alimentar. Brasil Sem Miséria. Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho (ACESSUAS
Trabalho). Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI. CRAS – Centro de Referência de Assistência Social. CREAS – Centro de
Referência Especializado de Assistência Social. Centro POP – Centros de Referência Especializados para População em Situação de Rua.
Centro Dia de Referência para Pessoa com Deficiência e suas Famílias. Unidades de Acolhimento – Casa Lar, Albergue, Abrigo Institucional,
República, Residência Inclusiva, Casa de Passagem. Projovem. Projovem Adolescente. Projovem Urbano. Projovem Campo – Saberes da Terra.
Projovem Trabalhador. Serviço de Proteção Social a Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência, Abuso e Exploração Sexual e suas famílias.
Serviço de Proteção Social aos adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas. Residências Inclusivas. Plano Viver sem Limites.
Bibliografia, legislação e sites para estudo do conteúdo: Lei 8.662/93 e suas atualizações - Dispõe sobre a profissão de Assistente Social e dá
outras providências (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8662.htm). Código de Ética do Assistente Social – Lei Federal Nº 8.662/93 e suas
atualizações (http://www.cfess.org.br/arquivos/CEP_CFESS-SITE.pdf). Resolução Nº 145/2004 – Aprova a Política Nacional de Assistência Social
(http://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/assistencia_social/Normativas/PNAS2004.pdf). Lei Federal 8.742/1993 e suas atualizações –
Dispõe sobre a organização da Assistência Social (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8742.htm. Tipificação Nacional de Serviços
Socioassistenciais – MDS, 2014 (http://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/assistencia_social/Normativas/tipificacao.pdf). Decreto
7.788/2012
–
Regulamenta
o
Fundo
Nacional
de
Assistência
Social
(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato20112014/2012/Decreto/D7788.htm). Resolução 33/2012 - Norma Operacional Básica da Assistência Social – NOB/SUAS
3

29/05/2018 - Edital retificado – Conteúdo programático para o cargo de Assistente Social.
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(https://conferencianacional.files.wordpress.com/2013/12/cnas-2012-033-12-12-2012.pdf). Decreto 6.214/2007 – Regulamenta o benefício de
prestação continuada da assistência social devido à pessoa com deficiência e ao idoso (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato20072010/2007/Decreto/D6214.htm). Lei Federal nº 10.741/2003 e suas atualizações - Dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras providências
(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.741.htm). Lei Federal 10.836/2004 e suas atualizações - Cria o Programa Bolsa Família e dá
outras providências (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l10.836.htm). Decreto 5.209/2004 – Regulamenta o Programa
Bolsa Família (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/Decreto/D5209.htm). Lei Federal 11.692/2008 e suas atualizações –
Dispõe sobre o Programa Nacional de Inclusão de Jovens – Projovem (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11692.htm).
Lei Federal 8.069/1990 e suas atualizações - Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências
(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069Compilado.htm).
➢ CALCETEIRO:
LÍNGUA PORTUGUESA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS: Leitura e interpretação de textos literários e não literários – descrição, narração,
dissertação, etc. Fonética: Encontros vocálicos – ditongo, tritongo, hiato. Encontros consonantais. Dígrafos. Classificação das palavras quanto ao
número de sílabas - monossílabas, dissílabas, trissílabas, polissílabas. Divisão silábica. Sílaba tônica. Classificação das palavras quanto ao
acento tônico - oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas. Ortoepia. Prosódia. Ortografia. Acentuação Gráfica. Crase. Notações léxicas. Abreviatura,
siglas e símbolos. Morfologia: Estrutura das palavras – raiz, radical, palavras primitivas e derivadas, palavras simples e compostas. Formação das
palavras – derivação, composição, redução, hibridismos. Sufixos. Prefixos. Radicais. Classificação e flexão das palavras - substantivo, artigo,
adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção, interjeição, etc. Semântica: Significação das palavras – sinônimos e
antônimos. Análise sintática - frase, oração e período. Termos Essenciais da Oração - sujeito, predicado. Termos integrantes e acessórios da
oração - objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, agente da passiva, adjunto adnominal, adjunto adverbial, aposto, vocativo, etc.
Classificação das orações: principal, coordenadas, subordinadas, reduzidas, etc. Sinais de Pontuação – emprego da vírgula, ponto-e-vírgula,
dois-pontos, ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação, reticências, parênteses, travessão, aspas, colchetes, asterisco, parágrafo.
Sintaxe de concordância – nominal e verbal. Regência nominal e verbal. Sintaxe de colocação. Modos e tempos verbais, infinitivo, gerúndio e
particípio. Bibliografia referencial e sites para estudo do conteúdo: Novíssima Gramática da Língua Portuguesa - Domingos Paschoal
Cegalla, Companhia Editora Nacional. Dicionário Houaiss de Sinônimos e Antônimos - Publifolha, 2011. Dicionário Online Michaelis
(http://michaelis.uol.com.br). www.portugues.com.br, www.soportugues.com.br, www.brasilescola.com.br/portugues.
MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO-QUANTITATIVO: Números inteiros: operações e propriedades. Números racionais, representação
fracionária e decimal: operações e propriedades. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples. Equação do 1.º grau. Sistema métrico:
medidas de tempo, comprimento, superfície e capacidade. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Coleta, organização e apresentação de
dados. Conjuntos: noções básicas, operações; conjuntos numéricos; intervalos. Análise combinatória: contagem, fatorial, permutações, arranjo,
combinação. Probabilidade. Matemática financeira: taxa percentual, juro simples, juro composto. Geometria plana: ponto, reta, posição relativa
entre duas retas, distância entre ponto e reta; inequações do 1º grau; área de triângulos. Raciocínio lógico. Reconhecimento de sequências e
padrões Compreensão de estruturas lógicas. Dedução. Conclusão. Princípios de contagem e probabilidade. Verificação da verdade dos
argumentos. Bibliografia referencial: Matemática Completa (José Ruy Giovanni e outros – FTD Editora, 1ª edição, 2001). Matemática - Volume
Único - Ensino Médio (Gelson Iezzi e outros – Atual Editora, 5ª edição, 2013). Raciocínio Lógico-Quantitativo – Augusto C. Morgado, Editora
Campus/Elsevier. Lógica de Argumentação - Gyorgy Laszlo Gyuricsa, Yalis Editora. Sites para estudo do conteúdo: www.somatematica.com.br,
www.matematiques.com.br, www.brasilescola.com.br/matematica.
CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES: Questões relacionadas à Política, Economia, Sociedade, Saúde e Nutrição, Ciências e
Tecnologia, Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte, Religião, História (Brasil e Mundo), Geografia (Brasil e Mundo) e eventos
contemporâneos divulgados na mídia local, nacional e internacional. Bibliografia referencial: Jornais (Folha de São Paulo, O Estado de São
Paulo, O Globo, Zero Hora, etc.) e Revistas de atualidades (Veja, Isto É, Época, etc.). Sites para estudo do conteúdo: www.folhaonline.com.br,
www.estadao.com.br, www.uol.com.br/noticias, www.g1.globo.com, http://zh.clicrbs.com.br/rs/, etc.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Noções de serviços de troca de guias e sarjetas. Empedramento de estradas, ruas, praças e pátios.
Conservação de pavimentos em geral. Reparos e assentamentos de blockets. Preparação de argamassa. Preparação de concreto sem uso de
betoneira. Execução de formas para concretagem. Execução de serviços de concretagem. Serviços de pavimentação com equipe de “tapa
buracos". Conhecimento e utilização de materiais, ferramentas e equipamentos inerentes à atividade. Características e utilização de pavimentos
de pedra. Equipamentos de Segurança. Normas de Segurança da Construção Civil. Noções de primeiros socorros. Outras atividades inerentes à
função. Bibliografia referencial: Normas regulamentadoras do MTE (acessíveis em http://trabalho.gov.br/seguranca-e-saude-notrabalho/normatizacao/normas-regulamentadoras): NR 6 – Equipamentos de Proteção Individual. NR 17 – Ergonomia. Paralelepípedos e
Alvenaria
Poliédrica
–
Manual
de
Utilização
–
Mineropar,
1983
(acessível
em
http://www.mineropar.pr.gov.br/arquivos/File/publicacoes/Paralelepipedos001.PDF). Manual de Primeiros Socorros do Ministério da Saúde FIOCRUZ, 2003 (http://www.livrosgratis.com.br/arquivos_livros/fi000007.pdf). Cartilha do Pedreiro – UNEB, 2010 (acessível em
http://issuu.com/jonmedeiros/docs/cartilha_do_pedreiro_2--).
➢ COVEIRO:
LÍNGUA PORTUGUESA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS: Leitura e interpretação de textos literários e não literários – descrição, narração,
dissertação, etc. Fonética: Encontros vocálicos – ditongo, tritongo, hiato. Encontros consonantais. Dígrafos. Classificação das palavras quanto ao
número de sílabas - monossílabas, dissílabas, trissílabas, polissílabas. Divisão silábica. Sílaba tônica. Classificação das palavras quanto ao
acento tônico - oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas. Ortoepia. Prosódia. Ortografia. Acentuação Gráfica. Crase. Notações léxicas. Abreviatura,
siglas e símbolos. Morfologia: Estrutura das palavras – raiz, radical, palavras primitivas e derivadas, palavras simples e compostas. Formação das
palavras – derivação, composição, redução, hibridismos. Sufixos. Prefixos. Radicais. Classificação e flexão das palavras - substantivo, artigo,
adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção, interjeição, etc. Semântica: Significação das palavras – sinônimos e
antônimos. Análise sintática - frase, oração e período. Termos Essenciais da Oração - sujeito, predicado. Termos integrantes e acessórios da
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oração - objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, agente da passiva, adjunto adnominal, adjunto adverbial, aposto, vocativo, etc.
Classificação das orações: principal, coordenadas, subordinadas, reduzidas, etc. Sinais de Pontuação – emprego da vírgula, ponto-e-vírgula,
dois-pontos, ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação, reticências, parênteses, travessão, aspas, colchetes, asterisco, parágrafo.
Sintaxe de concordância – nominal e verbal. Regência nominal e verbal. Sintaxe de colocação. Modos e tempos verbais, infinitivo, gerúndio e
particípio. Bibliografia referencial e sites para estudo do conteúdo: Novíssima Gramática da Língua Portuguesa - Domingos Paschoal
Cegalla, Companhia Editora Nacional. Dicionário Houaiss de Sinônimos e Antônimos - Publifolha, 2011. Dicionário Online Michaelis
(http://michaelis.uol.com.br). www.portugues.com.br, www.soportugues.com.br, www.brasilescola.com.br/portugues.
MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO-QUANTITATIVO: Números inteiros: operações e propriedades. Números racionais, representação
fracionária e decimal: operações e propriedades. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples. Equação do 1.º grau. Sistema métrico:
medidas de tempo, comprimento, superfície e capacidade. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Coleta, organização e apresentação de
dados. Conjuntos: noções básicas, operações; conjuntos numéricos; intervalos. Análise combinatória: contagem, fatorial, permutações, arranjo,
combinação. Probabilidade. Matemática financeira: taxa percentual, juro simples, juro composto. Geometria plana: ponto, reta, posição relativa
entre duas retas, distância entre ponto e reta; inequações do 1º grau; área de triângulos. Raciocínio lógico. Reconhecimento de sequências e
padrões Compreensão de estruturas lógicas. Dedução. Conclusão. Princípios de contagem e probabilidade. Verificação da verdade dos
argumentos. Bibliografia referencial: Matemática Completa (José Ruy Giovanni e outros – FTD Editora, 1ª edição, 2001). Matemática - Volume
Único - Ensino Médio (Gelson Iezzi e outros – Atual Editora, 5ª edição, 2013). Raciocínio Lógico-Quantitativo – Augusto C. Morgado, Editora
Campus/Elsevier. Lógica de Argumentação - Gyorgy Laszlo Gyuricsa, Yalis Editora. Sites para estudo do conteúdo: www.somatematica.com.br,
www.matematiques.com.br, www.brasilescola.com.br/matematica.
CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES: Questões relacionadas à Política, Economia, Sociedade, Saúde e Nutrição, Ciências e
Tecnologia, Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte, Religião, História (Brasil e Mundo), Geografia (Brasil e Mundo) e eventos
contemporâneos divulgados na mídia local, nacional e internacional. Bibliografia referencial: Jornais (Folha de São Paulo, O Estado de São
Paulo, O Globo, Zero Hora, etc.) e Revistas de atualidades (Veja, Isto É, Época, etc.). Sites para estudo do conteúdo: www.folhaonline.com.br,
www.estadao.com.br, www.uol.com.br/noticias, www.g1.globo.com, http://zh.clicrbs.com.br/rs/, etc.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Preparação de sepulturas. Escavação da terra. Escoramento das paredes da abertura. Retirada de lápide.
Limpeza do interior das covas já existentes para o sepultamento. Procedimento de inumação: carregamento e colocação do caixão na cova
aberta; manipulação das cordas de sustentação para facilitar o posicionamento do caixão na sepultura; fechamento da sepultura, recobrindo-a de
terra e cal ou fixando-lhe uma laje, para assegurar a inviolabilidade do túmulo; manutenção da limpeza e conservação de jazigos e covas;
Procedimento de inumação, exumação, cremação e trasladação de cadáveres. Limpeza e conservação do cemitério, máquinas e ferramentas de
trabalho. Equipamentos de Segurança. Saúde ocupacional dos trabalhadores de cemitérios. Noções de primeiros socorros. Bibliografia
referencial: Normas regulamentadoras do MTE (http://trabalho.gov.br/seguranca-e-saude-no-trabalho/normatizacao/normas-regulamentadoras):
NR 6 – Equipamentos de Proteção Individual. NR 17 – Ergonomia. Manual de Primeiros Socorros do Ministério da Saúde - FIOCRUZ, 2003
(http://www.livrosgratis.com.br/arquivos_livros/fi000007.pdf).
Saúde
ocupacional
dos
trabalhadores
de
cemitérios
–
(https://periodicos.ufpe.br/revistas/revistaenfermagem/article/view/5703/4923).
➢ ESCRITURÁRIO:
LÍNGUA PORTUGUESA e INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS: Leitura e interpretação de textos literários e não literários – descrição, narração,
dissertação, etc. Novo acordo ortográfico da Língua Portuguesa. Fonética: Encontros vocálicos – ditongo, tritongo, hiato. Encontros consonantais.
Dígrafos. Classificação das palavras quanto ao número de sílabas - monossílabas, dissílabas, trissílabas, polissílabas. Divisão silábica. Sílaba
tônica. Classificação das palavras quanto ao acento tônico - oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas. Ortoepia. Prosódia. Ortografia. Acentuação
Gráfica. Crase. Notações léxicas. Abreviatura, siglas e símbolos. Morfologia: Estrutura das palavras – raiz, radical, palavras primitivas e
derivadas, palavras simples e compostas. Formação das palavras – derivação, composição, redução, hibridismos. Sufixos. Prefixos. Radicais.
Classificação e flexão das palavras - substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção, interjeição, etc.
Semântica: Significação das palavras – sinônimos e antônimos. Análise sintática - frase, oração e período. Termos Essenciais da Oração - sujeito,
predicado. Termos integrantes e acessórios da oração - objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, agente da passiva, adjunto
adnominal, adjunto adverbial, aposto, vocativo, etc. Classificação das orações: principal, coordenadas, subordinadas, reduzidas, etc. Sinais de
Pontuação – emprego da vírgula, ponto-e-vírgula, dois-pontos, ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação, reticências, parênteses,
travessão, aspas, colchetes, asterisco, parágrafo. Sintaxe de concordância – nominal e verbal. Regência nominal e verbal. Sintaxe de colocação.
Modos e tempos verbais, infinitivo, gerúndio e particípio. Bibliografia referencial: BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa. Nova
Fronteira, 2015. CEGALLA, D. P. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. Companhia Editora Nacional, 2007. HOUAISS, Antonio. Dicionário
Houaiss de Sinônimos e Antônimos. Publifolha, 2011. MICHAELIS Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa (http://michaelis.uol.com.br).
SENADO
FEDERAL.
Acordo
ortográfico
da
Língua
Portuguesa,
2013
(https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/508145/000997415.pdf?sequence=1).
Sites
para
estudo
do
conteúdo:
http://brasilescola.uol.com.br/portugues, https://www.colegioweb.com.br/portugues, http://portugues.uol.com.br/, http://www.soportugues.com.br,
https://www.conjugacao.com.br/.
MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO QUANTITATIVO: Números inteiros: operações e propriedades. Números racionais, representação
fracionária e decimal: operações e propriedades. Razão, proporção e progressões. Porcentagem. Regra de três simples e composta. Equação do
1.º grau. Média, mediana e moda. Sistema métrico: medidas de tempo, comprimento, superfície e capacidade. Relação entre grandezas: tabelas
e gráficos. Coleta, organização e apresentação de dados. Análise combinatória: contagem, fatorial, permutações, arranjo, combinação.
Probabilidade. Geometria plana: ponto, reta, posição relativa entre duas retas, distância entre ponto e reta; inequações do 1º grau; área de
triângulos. Raciocínio lógico. Reconhecimento de sequências e padrões Compreensão de estruturas lógicas. Dedução. Conclusão. Princípios de
contagem e probabilidade. Verificação da verdade dos argumentos. Bibliografia referencial: IMENES, Luiz Márcio; MILANI, Estela; LELLIS,
Marcelo. Matemática – Projeto Presente - 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental. Editora Moderna, 3ª ed. 2012. GIOVANNI, José Ruy; GIOVANNI
JR., José Ruy. Matemática Completa. FTD Editora, 1ª ed. 2001). IEZZI, Gelson et al. Matemática - Volume Único - Ensino Médio. Atual. 2011).
Prefeitura Municipal de CRUZEIRO – Concurso Público nº 1/2018

18

Prefeitura Municipal de CRUZEIRO

Concurso Público nº 1/2018
EDITAL de ABERTURA de INSCRIÇÕES - RETIFICADO

MORGADO. Augusto C.; CESAR, Benjamim. Raciocínio Lógico-Quantitativo, Campus/Elsevier, 2010. GYURICSA. Gyorgy Laszlo. Lógica de
Argumentação, Yalis Editora, 2006. Sites para estudo do conteúdo: www.somatematica.com.br, www.matematiques.com.br,
www.brasilescola.com.br/matematica.
CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES: Questões de atualidades relacionadas à Política, Economia, Sociedade, Saúde e Nutrição,
Ciências e Tecnologia, Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte, Religião, História (Brasil e Mundo), Geografia (Brasil e Mundo) e eventos
contemporâneos divulgados na mídia local, nacional e internacional. Bibliografia referencial e sites para estudo do conteúdo: Revistas de
atualidades (Veja, Isto é, Época, etc.); www.folhaonline.com.br, www.estadao.com.br, www.uol.com.br/noticias, outros sites de notícias e
atualidades.
NOÇÕES DE INFORMÁTICA: Conceitos Básicos: Hardware, Software, Periféricos, Sistema Operacional, Navegadores, Aplicativos. Correio
Eletrônico: uso de correio eletrônico, preparo e envio de mensagens, anexação de arquivos. Internet: Navegação na Internet, links, sites, busca e
impressão de páginas. Segurança na Internet. Microsoft Windows: conceito de pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área de trabalho, área de
transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus, programas e aplicativos, interação com o conjunto de aplicativos; Microsoft
Office. Microsoft Word: 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. Microsoft Excel: estrutura básica das planilhas, conceitos de células, linhas, colunas, pastas e gráficos, elaboração
de tabelas e gráficos, uso de fórmulas, funções e macros, impressão, inserção de objetos, campos predefinidos, controle de quebras e
numeração de páginas, obtenção de dados externos, classificação de dados. Microsoft Outlook: adicionar conta de e-mail, criar nova mensagem
de e-mail, encaminhar e responder e-mails, adicionar, abrir ou salvar anexos, adicionar assinatura de e-mail à mensagem, imprimir uma
mensagem de e-mail. Bibliografia referencial e sites para estudo do conteúdo: Cartilha de segurança na Internet - Comitê Gestor da Internet no
Brasil (http://cartilha.cert.br). Informática – Conceitos básicos (Fernando de Castro Velloso – Ed. Campus, 9ª ed. 2014). Glossário de Informática –
UFPA (http://www.ufpa.br/dicas/net1/int-glo.htm). Noções Básicas de Informática – Marcos Antunes Moleiro – Universidade do Paraná, 2011
(http://www.drh.uem.br/tde/Nocoes_Basicas_de_Informatica-TDEVer04.2011.pdf). Tarefas básicas no Outlook 2016 (https://support.office.com/ptbr/article/Tarefas-b%C3%A1sicas-no-Outlook192eb102-2ee2-4049-b7f5-aa0eb4231fbb).
Tarefas
básicas
no
Word
2016
(https://support.office.com/pt-br/article/Tarefasb%C3%A1sicas-no-Word-2016-5ddb2058-7744-4b53-b14d-976acafbaba6). Atalhos de teclados do
Word 2016 (https://support.office.com/pt-br/article/Atalhos-de-teclado-do-Microsoft-Word-no-Windows-95ef89dd-7142-4b50-afb2-f762f663ceb2).
Tarefas básicas no Excel 2016 (https://support.office.com/pt-br/article/Tarefas-b%C3%A1sicas-no-Excel-dc775dd1-fa52-430f-9c3cd998d1735fca).
Atalhos de teclado no Excel 2016 (https://support.office.com/pt-br/article/Atalhos-do-teclado-e-teclas-defun%C3%A7%C3%A3o-do-Excel-paraWindows-1798d9d5-842a-42b8-9c99-9b7213f0040f?ui=pt-BR&rs=pt-BR&ad=BR).
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Princípios básicos de administração pública e servidores. Regras básicas de comportamento profissional
para o trato diário com o público interno e externo, colegas de trabalho e zelo pelo patrimônio público. Dimensões da qualidade nos deveres dos
servidores públicos. Redação Oficial. Comunicações Oficiais. Pronomes de Tratamento. Fechos para Comunicações. Identificação do Signatário.
O Padrão Ofício. Aviso e Ofício. Memorando. Exposição de Motivos. Mensagem. Telegrama. Fax. Correio Eletrônico. Recebimento e protocolo de
documentos. Noções de uso e conservação de equipamentos de escritório. Noções Básicas de Arquivo. Técnicas de arquivos. Noções Básicas
de Normas de Controle de Bens Patrimoniais (tombamento, controle, termos de responsabilidades, baixas, transferências e alienação). Controle
de imobilizados. Noções básicas de compras e licitações. Regras de hierarquias no serviço público. Outros conhecimentos específicos exigidos
para desempenho da função. Bibliografia referencial e sites para estudo do conteúdo: Constituição da República Federativa do Brasil - artigos 37
a 41 (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm). Lei 8.666/93 (Lei de Licitações e Contratos): artigos 3º, 6º, 9º, 10, 13, 14, 15, 20 a
26,
34
(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm).
Postura
de
Atendimento
–
ESALQ
(http://www.academia.edu/6654568/DIVIS%C3%83O_DE_BIBLIOTECA_E_DOCUMENTA%C3%87%C3%83O_ESALQ_USP_Postura_de_Atendimento
). Cartilha de Excelência no Atendimento e Boas Práticas - PGU, 2012 (www.agu.gov.br/page/download/index/id/9317064). Técnicas de Redação e
arquivo – UnB, 2007 (http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/profunc/tecnicas.pdf). Administração de Materiais – UnB, 2007
(http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/profunc/admi_mater.pdf).
Manual
de
Redação
da
Presidência
da
República,
2002
(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/manual/manual.htm).
➢ FISCAL GERAL DO MUNICÍPIO:
LÍNGUA PORTUGUESA e INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS: Leitura e interpretação de textos literários e não literários – descrição, narração,
dissertação, etc. Novo acordo ortográfico da Língua Portuguesa. Fonética: Encontros vocálicos – ditongo, tritongo, hiato. Encontros consonantais.
Dígrafos. Classificação das palavras quanto ao número de sílabas - monossílabas, dissílabas, trissílabas, polissílabas. Divisão silábica. Sílaba
tônica. Classificação das palavras quanto ao acento tônico - oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas. Ortoepia. Prosódia. Ortografia. Acentuação
Gráfica. Crase. Notações léxicas. Abreviatura, siglas e símbolos. Morfologia: Estrutura das palavras – raiz, radical, palavras primitivas e
derivadas, palavras simples e compostas. Formação das palavras – derivação, composição, redução, hibridismos. Sufixos. Prefixos. Radicais.
Classificação e flexão das palavras - substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção, interjeição, etc.
Semântica: Significação das palavras – sinônimos e antônimos. Análise sintática - frase, oração e período. Termos Essenciais da Oração - sujeito,
predicado. Termos integrantes e acessórios da oração - objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, agente da passiva, adjunto
adnominal, adjunto adverbial, aposto, vocativo, etc. Classificação das orações: principal, coordenadas, subordinadas, reduzidas, etc. Sinais de
Pontuação – emprego da vírgula, ponto-e-vírgula, dois-pontos, ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação, reticências, parênteses,
travessão, aspas, colchetes, asterisco, parágrafo. Sintaxe de concordância – nominal e verbal. Regência nominal e verbal. Sintaxe de colocação.
Modos e tempos verbais, infinitivo, gerúndio e particípio. Bibliografia referencial: BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa. Nova
Fronteira, 2015. CEGALLA, D. P. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. Companhia Editora Nacional, 2007. HOUAISS, Antonio. Dicionário
Houaiss de Sinônimos e Antônimos. Publifolha, 2011. MICHAELIS Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa (http://michaelis.uol.com.br).
SENADO
FEDERAL.
Acordo
ortográfico
da
Língua
Portuguesa,
2013
(https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/508145/000997415.pdf?sequence=1).
Sites
para
estudo
do
conteúdo:
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http://brasilescola.uol.com.br/portugues, https://www.colegioweb.com.br/portugues, http://portugues.uol.com.br/, http://www.soportugues.com.br,
https://www.conjugacao.com.br/.
MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO QUANTITATIVO: Números inteiros: operações e propriedades. Números racionais, representação
fracionária e decimal: operações e propriedades. Razão, proporção e progressões. Porcentagem. Regra de três simples e composta. Equação do
1.º grau. Média, mediana e moda. Sistema métrico: medidas de tempo, comprimento, superfície e capacidade. Relação entre grandezas: tabelas
e gráficos. Coleta, organização e apresentação de dados. Análise combinatória: contagem, fatorial, permutações, arranjo, combinação.
Probabilidade. Geometria plana: ponto, reta, posição relativa entre duas retas, distância entre ponto e reta; inequações do 1º grau; área de
triângulos. Raciocínio lógico. Reconhecimento de sequências e padrões Compreensão de estruturas lógicas. Dedução. Conclusão. Princípios de
contagem e probabilidade. Verificação da verdade dos argumentos. Bibliografia referencial: IMENES, Luiz Márcio; MILANI, Estela; LELLIS,
Marcelo. Matemática – Projeto Presente - 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental. Editora Moderna, 3ª ed. 2012. GIOVANNI, José Ruy; GIOVANNI
JR., José Ruy. Matemática Completa. FTD Editora, 1ª ed. 2001). IEZZI, Gelson et al. Matemática - Volume Único - Ensino Médio. Atual. 2011).
MORGADO. Augusto C.; CESAR, Benjamim. Raciocínio Lógico-Quantitativo, Campus/Elsevier, 2010. GYURICSA. Gyorgy Laszlo. Lógica de
Argumentação, Yalis Editora, 2006. Sites para estudo do conteúdo: www.somatematica.com.br, www.matematiques.com.br,
www.brasilescola.com.br/matematica.
CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES: Questões de atualidades relacionadas à Política, Economia, Sociedade, Saúde e Nutrição,
Ciências e Tecnologia, Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte, Religião, História (Brasil e Mundo), Geografia (Brasil e Mundo) e eventos
contemporâneos divulgados na mídia local, nacional e internacional. Bibliografia referencial e sites para estudo do conteúdo: Revistas de
atualidades (Veja, Isto é, Época, etc.); www.folhaonline.com.br, www.estadao.com.br, www.uol.com.br/noticias, outros sites de notícias e
atualidades.
NOÇÕES DE INFORMÁTICA: Conceitos Básicos: Hardware, Software, Periféricos, Sistema Operacional, Navegadores, Aplicativos. Correio
Eletrônico: uso de correio eletrônico, preparo e envio de mensagens, anexação de arquivos. Internet: Navegação na Internet, links, sites, busca e
impressão de páginas. Segurança na Internet. Microsoft Windows: conceito de pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área de trabalho, área de
transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus, programas e aplicativos, interação com o conjunto de aplicativos; Microsoft
Office. Microsoft Word: 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. Microsoft Excel: estrutura básica das planilhas, conceitos de células, linhas, colunas, pastas e gráficos, elaboração
de tabelas e gráficos, uso de fórmulas, funções e macros, impressão, inserção de objetos, campos predefinidos, controle de quebras e
numeração de páginas, obtenção de dados externos, classificação de dados. Microsoft Outlook: adicionar conta de e-mail, criar nova mensagem
de e-mail, encaminhar e responder e-mails, adicionar, abrir ou salvar anexos, adicionar assinatura de e-mail à mensagem, imprimir uma
mensagem de e-mail. Bibliografia referencial e sites para estudo do conteúdo: Cartilha de segurança na Internet - Comitê Gestor da Internet no
Brasil (http://cartilha.cert.br). Informática – Conceitos básicos (Fernando de Castro Velloso – Ed. Campus, 9ª ed. 2014). Glossário de Informática –
UFPA (http://www.ufpa.br/dicas/net1/int-glo.htm). Noções Básicas de Informática – Marcos Antunes Moleiro – Universidade do Paraná, 2011
(http://www.drh.uem.br/tde/Nocoes_Basicas_de_Informatica-TDEVer04.2011.pdf). Tarefas básicas no Outlook 2016 (https://support.office.com/ptbr/article/Tarefas-b%C3%A1sicas-no-Outlook192eb102-2ee2-4049-b7f5-aa0eb4231fbb).
Tarefas
básicas
no
Word
2016
(https://support.office.com/pt-br/article/Tarefasb%C3%A1sicas-no-Word-2016-5ddb2058-7744-4b53-b14d-976acafbaba6). Atalhos de teclados do
Word 2016 (https://support.office.com/pt-br/article/Atalhos-de-teclado-do-Microsoft-Word-no-Windows-95ef89dd-7142-4b50-afb2-f762f663ceb2).
Tarefas básicas no Excel 2016 (https://support.office.com/pt-br/article/Tarefas-b%C3%A1sicas-no-Excel-dc775dd1-fa52-430f-9c3cd998d1735fca).
Atalhos de teclado no Excel 2016 (https://support.office.com/pt-br/article/Atalhos-do-teclado-e-teclas-defun%C3%A7%C3%A3o-do-Excel-paraWindows-1798d9d5-842a-42b8-9c99-9b7213f0040f?ui=pt-BR&rs=pt-BR&ad=BR).
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
Área de Obras: Normas da ABNT: NBR 6492/1985 - Representação de Projetos de Arquitetura. NBR 16280/2014 - Reforma em edificações Sistema de gestão de reformas - Requisitos. NBR 12284/1991 – Áreas de vivência em canteiros de obras. NBR 7678/1983 - Segurança na
execução de obras e serviços de construção. Normas Regulamentadoras do MTE: NR-6: Equipamento de Proteção Individual. NR-8: Edificações.
Noções de arquitetura e meio ambiente: fatores condicionantes, planejamento e construção. Elementos da construção: fundações, estruturas,
paredes e revestimentos, coberturas. Condições gerais das edificações: alinhamentos e afastamentos, classificação dos compartimentos, vãos,
áreas, circulações em mesmo nível, circulações de ligação de níveis diferentes, orientação e insolação. Elementos básicos do projeto: plantas,
cortes, fachadas e detalhes. Projeto de reforma e modificação: acréscimo e demolição. Instalações prediais: hidráulicas, sanitárias e elétricas.
Licença e aprovação de projetos. Execução e conclusão de obras. Habite-se. Bibliografia referencial: Normas regulamentadoras do MTE
(http://trabalho.gov.br/seguranca-e-saude-no-trabalho/normatizacao/normas-regulamentadoras). Lei nº 2.266/1990 e suas alterações – Dispõe
sobre o Uso e Ocupação do Solo Urbano do Município de Cruzeiro (https://leismunicipais.com.br/plano-de-zoneamento-uso-e-ocupacao-do-solocruzeiro-sp).
Área Sanitária: Noções básicas sobre Vigilância Sanitária. Programas de Vigilância Sanitária: Vigilância Sanitária das Tecnologias de Alimentos;
Vigilância Sanitária das Tecnologias de Beleza, Limpeza e Higiene; Vigilância Sanitária das Tecnologias de Produção Industrial e Agrícola;
Vigilância Sanitária das Tecnologias Médicas; Vigilância Sanitária das Tecnologias do Lazer; Vigilância Sanitária das Tecnologias de Educação e
Convivência; Vigilância Sanitária do Meio Ambiente. Operacionalização da Vigilância Sanitária. O poder da ação da Vigilância Sanitária e os
resultados em benefício da saúde. Código Sanitário Estadual: Princípios Gerais de Vigilância Sanitária; Objeto, Campo de Atuação e
Metodologia; Promoção, Proteção e Preservação da Saúde; Saúde e Meio Ambiente: Organização Territorial; Assentamentos Humanos e
Saneamento Ambiental; Abastecimento de Água para Consumo Humano; Esgotamento Sanitário; Resíduos Sólidos. Saúde e Trabalho:
Disposições Gerais. Estruturação das Atividades e da Organização do Trabalho: Dos Riscos no Processo de Produção. Produtos e Substâncias
de Interesse à Saúde: Disposições Gerais; Dos Estabelecimentos; Condições de Funcionamento dos Estabelecimentos de Produtos e
Substâncias de Interesse à Saúde; Da Comercialização dos Produtos e Substâncias de Interesse à Saúde; Da Propaganda de Produtos e
Substâncias de Interesse à Saúde. Estabelecimentos de Assistência à Saúde. Estabelecimentos de Interesse à Saúde. Vigilância Epidemiológica.
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Notificação Compulsória das Doenças e Agravos à Saúde. Investigação Epidemiológica e Medidas de Controle. Vacinação de Caráter
Obrigatório. Estatísticas de Saúde. Procedimentos Administrativos: Do Funcionamento dos Estabelecimentos de Interesse à Saúde;
Competências; Análise Fiscal; Da Interdição, Apreensão e Inutilização de Produtos, Utensílios de Interesse à Saúde; Infrações Sanitárias e
Penalidades. Procedimentos Administrativos das Infrações de Natureza Sanitária: Auto de Infração; Auto de Imposição de Penalidade;
Processamento das Multas; Recursos. Disposições Finais. Portaria CVS 04, de 21/03/2011 e seus anexos- Dispõe sobre o Sistema Estadual de
Vigilância Sanitária (SEVISA), define o Cadastro Estadual de Vigilância Sanitária (CEVS) e os procedimentos administrativos a serem adotados
pelas equipes estaduais e municipais de vigilância sanitária no estado de São Paulo e dá outras providências
(http://www.cvs.saude.sp.gov.br/zip/E_PT-CVS-4_210311%20-%20RET%20170113.pdf). Bibliografia Referencial: Vigilância Sanitária para
gestores municipais de serviços de saúde - Maria Bernadete de Paula Eduardo, Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo,
Editora Peirópolis, 1998 (http://www.cvs.saude.sp.gov.br/zip/Saude%20Cidadania%20-%20Vol_08%20_VISA.pdf).
Área Tributária: Tópicos do Código Tributário Municipal de Cruzeiro. Aspectos e normas gerais sobre Sistema Tributário Nacional. Os tributos,
em especial os de competência municipal. Impostos, taxas e contribuições de melhoria. Obrigação tributária. Crédito Tributário. Fato gerador.
Sujeito ativo. Sujeito passivo. Solidariedade. Domicílio tributário. Responsabilidade tributária. Responsabilidade de sucessores. Responsabilidade
de terceiros. Responsabilidade por infrações. Crédito tributário. Modalidades de lançamento. Suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
Moratória e parcelamento. Reclamações e recursos administrativos. Extinção do crédito tributário. Pagamento. Compensação. Transação.
Remissão. Decadência. Prescrição. Das infrações. Autos de infração. Constituição Federal: Princípios Fundamentais, Direitos e Garantias
Fundamentais. Noções Gerais de Direito Administrativo: Princípios adotados na Administração Pública. Limites na atuação do Estado frente às
atividades particulares. Poderes administrativos. O Poder de Polícia. Bibliografia Referencial: Código Tributário do Município de Cruzeiro – Lei
nº 3.129/1997 e suas alterações (acessível no site www.publiconsult.com.br, na área de Publicações do Concurso Público 1/2018 da
Prefeitura de CRUZEIRO). Constituição Federal – artigos 1º, 5º, 6º, 30, 31, 145, 146, 150, 152, 156, 157
(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm). Direito Administrativo Brasileiro - Hely Lopes Meirelles, Editora Malheiros. Lei
3088/1997
e
suas
alterações
–
Dispõe
sobre
Proibições,
Determinações
e
Multas
Municipais
(http://www.cmcruzeiro.sp.gov.br/lei_pdf/Lei_3088.pdf).
Área de Meio Ambiente: Fundamentação do Controle Ambiental. Fundamentação sociopolítica e Cultural. Planejamento e Gestão Ambiental.
Estudos Aplicados à Gestão Ambiental. Introdução ao ideal ambientalista e ao desenvolvimento sustentável. O Meio Ambiente e a Legislação
Brasileira. Política Nacional do Meio Ambiente. Política Nacional de Recursos Hídricos. Crimes Ambientais. Política Nacional de Educação
Ambiental. Política Nacional de Unidades de Conservação. Política Nacional de Saneamento. Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro.
Zoneamento Ecológico-Econômico. Política Nacional sobre Mudança do Clima. Política Nacional de Resíduos Sólidos. O Meio Ambiente e a
Legislação Paulista. Constituição Estadual. Política Estadual do Meio Ambiente. Política Estadual de Recursos Hídricos. Controle da Poluição.
Áreas de Proteção de Mananciais. Política Estadual de Gerenciamento Costeiro. Política Estadual de Educação Ambiental. Política Estadual de
Saneamento. Política Estadual de Resíduos Sólidos. Política Estadual de Mudanças Climáticas. Gerenciamento de Áreas Contaminadas.
Conceitos e instrumentos para a Gestão Ambiental. Bibliografia Referencial: Gestão Ambiental (Roberta Buendia Sabbagh, Cadernos da
Educação Ambiental, Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo) – acessível em http://www.ambiente.sp.gov.br/wpcontent/uploads/2011/10/16-GestaoAmbiental.pdf. Lei 12.305/2010 – Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos (acessível em
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm). Curso de Gestão Ambiental (Arlindo Philippi Jr., Ed. Manole, 2014).
➢ PEDREIRO:
LÍNGUA PORTUGUESA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS: Leitura e interpretação de textos literários e não literários – descrição, narração,
dissertação, etc. Fonética: Encontros vocálicos – ditongo, tritongo, hiato. Encontros consonantais. Dígrafos. Classificação das palavras quanto ao
número de sílabas - monossílabas, dissílabas, trissílabas, polissílabas. Divisão silábica. Sílaba tônica. Classificação das palavras quanto ao
acento tônico - oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas. Ortoepia. Prosódia. Ortografia. Acentuação Gráfica. Crase. Notações léxicas. Abreviatura,
siglas e símbolos. Morfologia: Estrutura das palavras – raiz, radical, palavras primitivas e derivadas, palavras simples e compostas. Formação das
palavras – derivação, composição, redução, hibridismos. Sufixos. Prefixos. Radicais. Classificação e flexão das palavras - substantivo, artigo,
adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção, interjeição, etc. Semântica: Significação das palavras – sinônimos e
antônimos. Análise sintática - frase, oração e período. Termos Essenciais da Oração - sujeito, predicado. Termos integrantes e acessórios da
oração - objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, agente da passiva, adjunto adnominal, adjunto adverbial, aposto, vocativo, etc.
Classificação das orações: principal, coordenadas, subordinadas, reduzidas, etc. Sinais de Pontuação – emprego da vírgula, ponto-e-vírgula,
dois-pontos, ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação, reticências, parênteses, travessão, aspas, colchetes, asterisco, parágrafo.
Sintaxe de concordância – nominal e verbal. Regência nominal e verbal. Sintaxe de colocação. Modos e tempos verbais, infinitivo, gerúndio e
particípio. Bibliografia referencial e sites para estudo do conteúdo: Novíssima Gramática da Língua Portuguesa - Domingos Paschoal
Cegalla, Companhia Editora Nacional. Dicionário Houaiss de Sinônimos e Antônimos - Publifolha, 2011. Dicionário Online Michaelis
(http://michaelis.uol.com.br). www.portugues.com.br, www.soportugues.com.br, www.brasilescola.com.br/portugues.
MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO-QUANTITATIVO: Números inteiros: operações e propriedades. Números racionais, representação
fracionária e decimal: operações e propriedades. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples. Equação do 1.º grau. Sistema métrico:
medidas de tempo, comprimento, superfície e capacidade. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Coleta, organização e apresentação de
dados. Conjuntos: noções básicas, operações; conjuntos numéricos; intervalos. Análise combinatória: contagem, fatorial, permutações, arranjo,
combinação. Probabilidade. Matemática financeira: taxa percentual, juro simples, juro composto. Geometria plana: ponto, reta, posição relativa
entre duas retas, distância entre ponto e reta; inequações do 1º grau; área de triângulos. Raciocínio lógico. Reconhecimento de sequências e
padrões Compreensão de estruturas lógicas. Dedução. Conclusão. Princípios de contagem e probabilidade. Verificação da verdade dos
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argumentos. Bibliografia referencial: Matemática Completa (José Ruy Giovanni e outros – FTD Editora, 1ª edição, 2001). Matemática - Volume
Único - Ensino Médio (Gelson Iezzi e outros – Atual Editora, 5ª edição, 2013). Raciocínio Lógico-Quantitativo – Augusto C. Morgado, Editora
Campus/Elsevier. Lógica de Argumentação - Gyorgy Laszlo Gyuricsa, Yalis Editora. Sites para estudo do conteúdo: www.somatematica.com.br,
www.matematiques.com.br, www.brasilescola.com.br/matematica.
CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES: Questões relacionadas à Política, Economia, Sociedade, Saúde e Nutrição, Ciências e
Tecnologia, Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte, Religião, História (Brasil e Mundo), Geografia (Brasil e Mundo) e eventos
contemporâneos divulgados na mídia local, nacional e internacional. Bibliografia referencial: Jornais (Folha de São Paulo, O Estado de São
Paulo, O Globo, Zero Hora, etc.) e Revistas de atualidades (Veja, Isto É, Época, etc.). Sites para estudo do conteúdo: www.folhaonline.com.br,
www.estadao.com.br, www.uol.com.br/noticias, www.g1.globo.com, http://zh.clicrbs.com.br/rs/, etc.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Noções básicas: nivelamento, alinhamento, esquadro, prumada, unidades de medida, argamassa, concreto,
traços. Leitura e interpretação de projetos. Materiais de construção. Ferramentas. Locação da obra. Escavação da obra. Fundação. Parede.
Acabamento. Equipamentos de Segurança para o Pedreiro. Normas de Segurança da Construção Civil. Noções de primeiros socorros.
Bibliografia referencial: Cartilha do Pedreiro – UNEB, 2010 (http://issuu.com/jonmedeiros/docs/cartilha_do_pedreiro_2--). Normas
regulamentadoras do MTE (http://trabalho.gov.br/seguranca-e-saude-no-trabalho/normatizacao/normas-regulamentadoras): NR 6 – Equipamentos
de Proteção Individual. NR 17 – Ergonomia. NR 35 – Trabalho em altura. Manual de Primeiros Socorros do Ministério da Saúde - FIOCRUZ, 2003
(http://www.livrosgratis.com.br/arquivos_livros/fi000007.pdf).
➢ PINTOR:
LÍNGUA PORTUGUESA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS: Leitura e interpretação de textos literários e não literários – descrição, narração,
dissertação, etc. Fonética: Encontros vocálicos – ditongo, tritongo, hiato. Encontros consonantais. Dígrafos. Classificação das palavras quanto ao
número de sílabas - monossílabas, dissílabas, trissílabas, polissílabas. Divisão silábica. Sílaba tônica. Classificação das palavras quanto ao
acento tônico - oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas. Ortoepia. Prosódia. Ortografia. Acentuação Gráfica. Crase. Notações léxicas. Abreviatura,
siglas e símbolos. Morfologia: Estrutura das palavras – raiz, radical, palavras primitivas e derivadas, palavras simples e compostas. Formação das
palavras – derivação, composição, redução, hibridismos. Sufixos. Prefixos. Radicais. Classificação e flexão das palavras - substantivo, artigo,
adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção, interjeição, etc. Semântica: Significação das palavras – sinônimos e
antônimos. Análise sintática - frase, oração e período. Termos Essenciais da Oração - sujeito, predicado. Termos integrantes e acessórios da
oração - objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, agente da passiva, adjunto adnominal, adjunto adverbial, aposto, vocativo, etc.
Classificação das orações: principal, coordenadas, subordinadas, reduzidas, etc. Sinais de Pontuação – emprego da vírgula, ponto-e-vírgula,
dois-pontos, ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação, reticências, parênteses, travessão, aspas, colchetes, asterisco, parágrafo.
Sintaxe de concordância – nominal e verbal. Regência nominal e verbal. Sintaxe de colocação. Modos e tempos verbais, infinitivo, gerúndio e
particípio. Bibliografia referencial e sites para estudo do conteúdo: Novíssima Gramática da Língua Portuguesa - Domingos Paschoal
Cegalla, Companhia Editora Nacional. Dicionário Houaiss de Sinônimos e Antônimos - Publifolha, 2011. Dicionário Online Michaelis
(http://michaelis.uol.com.br). www.portugues.com.br, www.soportugues.com.br, www.brasilescola.com.br/portugues.
MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO-QUANTITATIVO: Números inteiros: operações e propriedades. Números racionais, representação
fracionária e decimal: operações e propriedades. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples. Equação do 1.º grau. Sistema métrico:
medidas de tempo, comprimento, superfície e capacidade. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Coleta, organização e apresentação de
dados. Conjuntos: noções básicas, operações; conjuntos numéricos; intervalos. Análise combinatória: contagem, fatorial, permutações, arranjo,
combinação. Probabilidade. Matemática financeira: taxa percentual, juro simples, juro composto. Geometria plana: ponto, reta, posição relativa
entre duas retas, distância entre ponto e reta; inequações do 1º grau; área de triângulos. Raciocínio lógico. Reconhecimento de sequências e
padrões Compreensão de estruturas lógicas. Dedução. Conclusão. Princípios de contagem e probabilidade. Verificação da verdade dos
argumentos. Bibliografia referencial: Matemática Completa (José Ruy Giovanni e outros – FTD Editora, 1ª edição, 2001). Matemática - Volume
Único - Ensino Médio (Gelson Iezzi e outros – Atual Editora, 5ª edição, 2013). Raciocínio Lógico-Quantitativo – Augusto C. Morgado, Editora
Campus/Elsevier. Lógica de Argumentação - Gyorgy Laszlo Gyuricsa, Yalis Editora. Sites para estudo do conteúdo: www.somatematica.com.br,
www.matematiques.com.br, www.brasilescola.com.br/matematica.
CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES: Questões relacionadas à Política, Economia, Sociedade, Saúde e Nutrição, Ciências e
Tecnologia, Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte, Religião, História (Brasil e Mundo), Geografia (Brasil e Mundo) e eventos
contemporâneos divulgados na mídia local, nacional e internacional. Bibliografia referencial: Jornais (Folha de São Paulo, O Estado de São
Paulo, O Globo, Zero Hora, etc.) e Revistas de atualidades (Veja, Isto É, Época, etc.). Sites para estudo do conteúdo: www.folhaonline.com.br,
www.estadao.com.br, www.uol.com.br/noticias, www.g1.globo.com, http://zh.clicrbs.com.br/rs/, etc.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Componentes básicos da tinta. Características fundamentais e a qualidade. Formação do revestimento.
Acabamento. Preparação da superfície: Alvenaria; Madeira; Metais ferrosos; Metais não ferrosos; Alumínio e aço galvanizado; Preparação de
Superfícies para aplicação de sistemas de dois componentes. Defeitos mais comuns nas superfícies pintadas: Eflorescência; Saponificação;
Desagregamento; Descascamento em alvenaria; Manchas causadas por pingos de chuva; Bolhas em pintura; Manchas escuras causadas por
mofo; Manchamento amarelado em áreas internas; Fissuras; Trincas; Manchas e retardamento da secagem da pintura na madeira; Trincas e má
aderência em madeira; Enrugamento; Crateras e Infiltrações. Sistemas de pintura: Preparação básica de tintas e complementos; Exemplos de
Sistemas de Pintura Alvenaria; Acabamento interno liso fosco, acetinado ou semibrilho; Acabamento liso externo fosco, acetinado ou semibrilho;
Acabamento interno comum; Acabamento externo comum; Repintura de alvenaria; Acabamento texturizado interno e externo; Acabamento em
telha de fibrocimento e em barra lisa de cimento externo/interno; Acabamento em pisos de cimento; Acabamento brilhante para alvenarias
aparentes; Acabamento à vista natural para alvenaria; Pintura impermeabilizadora; Metais Ferrosos e não Ferrosos; Acabamento brilhante
externo e interno para superfície de ferro ou aço-carbono; Acabamento brilhante externo e interno; Repintura de superfícies metálicas;
Acabamento grafite; Madeira; Aplicação de esmalte em Madeira; Acabamento brilhante liso externo e interno; Repintura de madeira; Aplicação de
verniz em madeira; Acabamento brilhante, acetinado ou fosco; Acabamento de qualidade superior com aspecto encerado para superfícies
internas; Acabamento de qualidade superior brilhante para superfícies externas; Aplicação de stains em madeira; Acabamento de qualidade
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superior acetinado para superfícies internas; Acabamento de qualidade superior acetinado para superfícies externas. Ferramentas para pintura:
Pinceis e trinchas; Rolos; Bandejas e caçambas; Espátula de aço; Desempenadeira de aço; Lixas; Revólver ou pistola de pintura e Airless.
Manutenção da pintura. Cores de segurança NBR 7195 - junho de 1997. Cores para canalização NBR 6493 - outubro de 1994. Sistema
tintométrico. Orçamento de pintura. Cronograma ou tempo para executar o serviço. Cálculo das quantidades dos produtos: Paredes, tetos e
fachadas; Esquadrias: grades e portas de ferro ou alumínio, portas de madeira, janelas, etc. Uso de Equipamentos de Proteção Individual, EPIs.
Procedimentos de Segurança. Noções de primeiros socorros. Bibliografia referencial: Manual do Pintor Profissional – ABRAFATI
(http://issuu.com/editorablucher/docs/issuu_manual_pintor_isbn9788521205029)
Normas
regulamentadoras
do
MTE
(http://trabalho.gov.br/seguranca-e-saude-no-trabalho/normatizacao/normas-regulamentadoras): NR 6 – Equipamentos de Proteção Individual. NR
17 – Ergonomia. NR 35 – Trabalho em altura. Manual de Primeiros Socorros do Ministério da Saúde - FIOCRUZ, 2003
(http://www.livrosgratis.com.br/arquivos_livros/fi000007.pdf).
➢ PROCURADOR MUNICIPAL:
LÍNGUA PORTUGUESA E REDAÇÃO OFICIAL: REDAÇÃO OFICIAL: Aspectos Gerais da Redação Oficial; Comunicações Oficiais; Pronomes
de Tratamento; Fechos para Comunicações; Identificação do Signatário; O Padrão Ofício; Aviso e Ofício; Memorando; Mensagem. LEITURA E
INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS LITERÁRIOS E NÃO LITERÁRIOS – descrição, narração, dissertação, etc. GRAMÁTICA E ORTOGRAFIA:
Fonética: Encontros vocálicos – ditongo, tritongo, hiato. Encontros consonantais. Dígrafos. Classificação das palavras quanto ao número de
sílabas - monossílabas, dissílabas, trissílabas, polissílabas. Divisão silábica. Sílaba tônica. Classificação das palavras quanto ao acento tônico oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas. Ortoepia. Prosódia. Ortografia. Acentuação Gráfica. Crase. Notações léxicas. Abreviatura, siglas e
símbolos. Morfologia: Estrutura das palavras – raiz, radical, palavras primitivas e derivadas, palavras simples e compostas. Formação das
palavras – derivação, composição, redução, hibridismos. Sufixos. Prefixos. Radicais. Classificação e flexão das palavras - substantivo, artigo,
adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção, interjeição, etc. Semântica: Significação das palavras – sinônimos e
antônimos. Análise sintática - frase, oração e período. Termos Essenciais da Oração - sujeito, predicado. Termos integrantes e acessórios da
oração - objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, agente da passiva, adjunto adnominal, adjunto adverbial, aposto, vocativo, etc.
Classificação das orações: principal, coordenadas, subordinadas, reduzidas, etc. Sinais de Pontuação – emprego da vírgula, ponto-e-vírgula,
dois-pontos, ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação, reticências, parênteses, travessão, aspas, colchetes, asterisco, parágrafo.
Sintaxe de concordância – nominal e verbal. Regência nominal e verbal. Sintaxe de colocação. Modos e tempos verbais, infinitivo, gerúndio e
particípio.
Bibliografia
referencial:
Manual
de
Redação
da
Presidência
da
República,
2002
(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/manual/manual.htm). BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa. Nova Fronteira, 2015.
CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. Companhia Editora Nacional, 2008. HOUAISS, Antonio. Dicionário
Houaiss de Sinônimos e Antônimos. Publifolha, 2011. MICHAELIS Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa (http://michaelis.uol.com.br/).
ROCHA LIMA, Carlos Henrique da. Gramática Normativa da Língua Portuguesa. Ed. José Olympio, 2010. SENADO FEDERAL. Acordo
ortográfico da Língua Portuguesa, 2013 (https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/508145/000997415.pdf?sequence=1). Sites para
estudo
do
conteúdo:
https://www.soportugues.com.br/,
https://portugues.uol.com.br/,
https://brasilescola.uol.com.br/portugues,
https://www.conjugacao.com.br/.
CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES: Questões de atualidades relacionadas à Política, Economia, Sociedade, Saúde e Nutrição,
Ciências e Tecnologia, Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte, Religião, História (Brasil e Mundo), Geografia (Brasil e Mundo) e eventos
contemporâneos divulgados na mídia local, nacional e internacional. Bibliografia referencial e sites para estudo do conteúdo: Revistas de
atualidades (Veja, Isto é, Época, Exame, etc.); www.folhaonline.com.br, www.estadao.com.br, www.uol.com.br/noticias, outros sites de notícias e
atualidades.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Cruzeiro: Lei nº 4.586/2017 – Dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do
Município de Cruzeiro e Autarquias – Estatuto do Servidor Municipal (http://www.cmcruzeiro.sp.gov.br/2015/index.php/leis-municipais/lei2017/3291-lei-4587). Das Disposições Preliminares. Do Provimento, do Exercício e da Vacância dos Cargos Públicos: Do Provimento; Das
Nomeações; Das Formas de Nomeação; Da Seleção de Pessoal – Do Concurso Público; Da Posse; Do Exercício; Do Estágio Probatório; Da
Estabilidade; Da Transferência; Da Reintegração; Da Reversão; Da Disponibilidade e do Aproveitamento; Da Readaptação; Da Acumulação; Da
Vacância. Dos Direitos e Vantagens: Dos Vencimentos e Remuneração; Das Vantagens; Das Indenizações; Das Diárias; Do Transporte; Dos
Auxílios Pecuniários; Do Auxílio-Transporte; Do Auxílio-Alimentação; Do Salário Família; Das Gratificações e dos Adicionais; Da Gratificação de
Função e Confiança; Da Gratificação por Transporte Especial; Da Gratificação por Encargos Especiais; Da Gratificação por Encargo de Curso; Da
Gratificação de Atividade em Comissão de Sindicância e Processo Administrativo; Da Gratificação pelo Desempenho na Comissão de Avaliação
de Servidor em Estágio Probatório; Da Gratificação pelo Desempenho na Comissão Permanente de Avaliação Funcional; Da Gratificação pelo
Desempenho em Comissão de Licitação; Da Gratificação pelo Desempenho da Função de Pregoeiro; Da Gratificação de Atividade na Junta
Médica Oficial do Município; Da Gratificação Natalina; Do Adicional de Insalubridade e de Periculosidade; Do Adicional pela Prestação de Serviço
Extraordinário; Do Adicional de Férias; Do Adicional pelo Trabalho Noturno; Do Adicional por Tempo de Serviço; Do Adicional de Sexta Parte; Do
Adicional de Sobre Aviso; Do Adicional de Risco de Vida. Das Concessões; Das Férias; Das Licenças; Da Licença por Motivo de Doença em
Pessoa da Família; Da Licença para o Serviço Militar; Da Licença para Candidatura a Cargo Eletivo; Da Licença Prêmio por Assiduidade; Da
Licença para Tratar de Assuntos Particulares; Da Licença para Tratamento de Saúde; Licença Gestante, Adotante e Paternidade; Licença para
Exercer Mandado Classista. Do Regime Disciplinar: Dos Deveres; Das Proibições; Das Responsabilidades; Das Penalidades. Do Processo
Administrativo Disciplinar: Das Disposições Gerais; Do Afastamento Preventivo; Do Processo Disciplinar; Da Instrução Administrativa; Do
Julgamento; Da Revisão do Processo. Do Regime Geral de Previdência Social. Das Disposições Finais e Transitórias.
Lei Orgânica do Município de Cruzeiro – versão atualizada e consolidada com a emenda nº 22/2009 (https://leismunicipais.com.br/lei-organicacruzeiro-sp). Disposições Preliminares: Do Município; Da Competência. Da Organização dos Poderes Municipais: Do Poder Executivo: Do
Prefeito e do Vice-Prefeito; Das Atribuições do Prefeito; Das Responsabilidades do Prefeito; Dos Auxiliares Diretos do Prefeito; Da Procuradoria
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Geral do Município; Da Organização do Município: Da Administração Municipal: Disposições Gerais. Das Obras e dos Serviços Públicos:
Disposição Geral; Das Obras; Dos Serviços Públicos; Dos Servidores Municipais. Da Tributação, das Finanças e dos Orçamentos: Do Sistema
Tributário Municipal: Disposições Preliminares; Dos Impostos do Município; Das Finanças; Dos Orçamentos. Da Ordem Econômica: Dos
Princípios Gerais da Atividade Econômica; Do Desenvolvimento Urbano; Da Política Agrícola; Do Meio Ambiente; Dos Recursos Hídricos; Dos
Recursos Minerais; Do Saneamento. Da Política Urbana e Planejamento Municipal: Do Planejamento Municipal: Disposições Gerais; Da Política
Urbana; Da Habilitação; Do Sistema Viário e Transportes. Da Ordem Social: Da Seguridade Social: Da Política da Saúde; Da Assistência Social.
Da Educação, da Cultura, dos Esportes e Lazer: Da Educação; Dos Esportes e Lazer; Da Guarda Municipal; Da Defesa do Consumidor; Da
Defesa Civil; Da Comunicação Social; Da Proteção Especial; Das Disposições Gerais e Transitórias.
Direito Administrativo: Princípios Básicos da Administração. Princípios de Direito Administrativo. Estado, Governo e Administração Pública.
Administração direta e indireta. Autarquias. Fundações. Empresas estatais. Organização Administrativa. Órgãos públicos. Função pública. Cargo
público. Agentes públicos. Investidura ou provimento. Vacância. Acessibilidade. Cargos em Comissão. Sistemas remuneratórios. Aposentadoria.
Sindicalização e direito de greve. Responsabilidade do agente. Poderes Administrativos. Poder vinculado. Poder discricionário. Poder hierárquico.
Poder disciplinar. Poder regulamentar. Poder de polícia. Atos administrativos. Atos jurídicos. Requisitos ou condições de validade. Atributos. Ato
administrativo perfeito. Atos de governo. Classificação fundamental. Espécies de atos administrativos. Atos de direito privado. Extinção dos atos
administrativos. Anulação e revogação dos atos administrativos. Serviços Públicos. Direito do usuário. Serviços centralizados. Serviços
desconcentrados. Serviços descentralizados. Titularidade e modo de prestação. Delegação e outorga de serviço público. Concessão de serviço
público: Lei Federal 8.987/95 e atualizações (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8987compilada.htm). Remuneração, Taxa, Preço público e
Tarifa. Permissão de serviço público. Autorização. Bens Públicos. Classificação. Afetação e desafetação. Aquisição de bens móveis e imóveis.
Compra e venda e permuta. Dação em pagamento. Doação. Outros modelos de aquisição: Usucapião. Sucessão. Regime de parcelamento do solo.
Perda e confisco de bens. Alienação de bens. Uso de bens públicos. Bens públicos em espécie. Limitações ao Direito de Propriedade. Modalidades.
Limitações administrativas. Ocupação temporária. Tombamento. Requisição administrativa. Servidão administrativa. Desapropriação. Requisitos
constitucionais. Necessidade e utilidade pública. Interesse social. Indenização. Pagamento. Retrocessão. Responsabilidade civil do Estado. Teorias.
Responsabilidade por atos legislativos. Responsabilidade por atos jurisdicionais. Reparação de dano. Da ação regressiva. Responsabilidade por atos
ilícitos. Controle da Administração. Controle Administrativo. Controle administrativo exercitado de ofício. Controle administrativo exercitado por
provocação. Prescrição administrativa. Coisa julgada administrativa. Prescrição de ações movidas em face do Poder Público. Controle legislativo.
Controle jurisdicional. Mandado de Segurança. Ação popular. Ação civil pública. Mandado de injunção. Habeas corpus. Habeas data. Improbidade
Administrativa - Lei Federal 8.429/1992 e atualizações (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/l8429.htm). Responsabilidade Fiscal – Lei
Complementar 101/2000 e atualizações (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm). Lei Federal nº 8.666/1993 e atualizações Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras
providências (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/l8666cons.htm); Lei Federal 10.520/2002 e alterações - Institui, no âmbito da União, Estados,
Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição
de bens e serviços comuns, e dá outras providências (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10520.htm); Lei Complementar nº 123/2006 e
alterações - Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte - Capítulo V - Do Acesso aos Mercados
(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm). Bibliografia referencial: Direito Administrativo Brasileiro - Hely Lopes Meirelles, Malheiros,
2ª ed., 2016. Direito Administrativo - Maria Sylvia Zanella di Pietro, Forense, 31ª ed., 2018. Comentários à Lei de Licitações e Contratos
Administrativos - Marçal Justen Filho, Revista dos Tribunais, 17ª ed., 2016. Manual Básico de Remuneração dos Agentes Políticos Municipais do
Tribunal
de
Contas
do
Estado
de
São
Paulo
Julio
C.
F.
da
Silva
et
al.,
TCESP,
2016
(http://www4.tce.sp.gov.br/sites/tcesp/files/remuneracao_agentes_politicos.pdf). Súmulas de Jurisprudência do Tribunal de Contas do Estado de
São Paulo (http://www4.tce.sp.gov.br/sumulas).
Direito Constitucional: Poder Constituinte: Conceito, distinção, origem, esquema, espécies, titularidade, agente do poder constituinte, veículos do
poder constituinte. Eficácia das normas constitucionais: Classificação, recepção no direito constitucional, repristinação no direito constitucional,
desconstitucionalização. Controle da constitucionalidade: Fundamento, origens do controle da constitucionalidade, esquema, formas de
inconstitucionalidades, formas de controle, órgão de controle, critérios de controle, meios de controle, natureza da decisão, controle da
constitucionalidade no Brasil, modalidade de ação direta (ADI, ADIn, ADPF e ADC), conceito de lei e ato normativo para efeito de controle em abstrato
da constitucionalidade, concessão de medida cautelar no controle em abstrato da constitucionalidade, controle da constitucionalidade de leis
municipais, titularidade, pertinência temática, normas constitucionais inconstitucionais, espécies de decisões proferidas no controle em abstrato da
constitucionalidade, efeitos da decisão. Princípios fundamentais: Conceito, finalidade, violação, normas jurídicas, colisão de princípios e conflitos de
regras, princípios constitucionais fundamentais, denominação atual do Estado brasileiro. República. Federação. Estado Democrático de Direito.
Fundamentos do Estado brasileiro. Separação de poderes. Objetivos fundamentais. Direitos e Garantias Fundamentais. Histórico dos direitos
fundamentais. Direitos e deveres individuais e coletivos. Direitos sociais. Nacionalidade. Cidadania e direitos políticos: Concepções de cidadania,
aquisição da cidadania, direitos políticos positivos e negativos. Leis Eleitorais. Partidos políticos. Organização Político-Administrativo. União, Estados
e Município. Administração Pública. Princípios Constitucionais da Administração Pública. Servidores Públicos. Poder Legislativo. Processo Legislativo.
Poder judiciário. Ministério Público. Sistema tributário nacional. Impostos do Município. Finanças Públicas: Normas gerais, orçamento, plano
plurianual; diretrizes orçamentárias e orçamentos anuais. Precatórios. Saúde. Previdência Social. Educação. Ato das disposições constitucionais
transitórias. Emendas Constitucionais. Bibliografia referencial: Direito Constitucional - Alexandre de Moraes, Atlas, 34ª ed., 2018).
Direito Tributário e Execução Fiscal: Sistema tributário nacional. Competência Tributária. Limitações da competência tributária. Impostos. Imposto
sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana. Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza. Imposto sobre a transmissão de bens imóveis.
Taxas. Contribuição de Melhoria. Distribuições de Receitas Tributárias. Critério de Distribuição do Fundo de Participação dos Municípios. Cálculo e
Pagamento das Quotas Estaduais e Municipais. Comprovação da Aplicação das Quotas Estaduais e Municipais. Imposto sobre Operações Relativas
a Combustíveis, Lubrificantes, Energia Elétrica e Minerais do País. Normas gerais de direito tributário. Legislação tributária. Vigências, aplicação,
interpretação e integração da Legislação Tributária. Obrigação tributária. Fato gerador. Sujeito ativo e sujeito passivo. Responsabilidade tributária.
Crédito tributário. Suspensão do crédito tributário. Extinção do crédito tributário. Exclusão do crédito tributário. Garantias e Privilégios do Crédito
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Tributário. Lei 5.172/1966 e atualizações - Dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional e institui normas gerais de direito tributário aplicáveis à
União, Estados e Municípios http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5172.htm). Dívida Ativa. Lei nº 6.830/80 e atualizações - Dispõe sobre a
cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, e dá outras providências (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6830.htm). Bibliografia
referencial: Direito Tributário Brasileiro – Luciano Amaro, Saraiva, 22ª ed., 2017. Lei de Execução Fiscal - Anderson Soares Madeira, Freias Bastos,
2ª Ed., 2013).
Direito Civil e Processual Civil: DL 4.657/1942 e atualizações - Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro
(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del4657.htm). Lei 13.105/2015 e alterações - Código de Processo Civil
(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm#art1045). Hermenêutica e interpretação das normas jurídicas: Função;
Espécies; Métodos; Analogia; Princípios gerais do direito; Equidade. Eficácia da lei no tempo e no espaço: Revogação e derrogação; Irretroatividade;
Direito adquirido. Pessoas naturais e jurídicas. Associações e fundações. Domicílio. Diferentes Classes de Bens. Bens Públicos. Fatos Jurídicos:
negócio jurídico; invalidade do negócio jurídico. Atos jurídicos lícitos e ilícitos. Prescrição: causas que impedem e suspendem a prescrição; causas
que interrompem a prescrição e prazos de prescrição. Decadência. Prova. Direito das obrigações: obrigações de dar coisa certa e incerta; obrigações
de fazer e não fazer; obrigações alternativas; obrigações divisíveis e indivisíveis; obrigações solidárias. Transmissão das obrigações: cessão de
crédito; assunção de dívida; adimplemento e extinção das obrigações; pagamento em consignação; pagamento com sub-rogação; imputação do
pagamento; dação em pagamento. Novação. Compensação. Confusão. Remissão das dívidas. Inadimplemento das obrigações. Responsabilidade
Civil. Princípios gerais do Processo Civil; Jurisdição. Formas de composição de litígios. A tutela jurisdicional estatal. Princípios da jurisdição.
Jurisdição contenciosa e voluntária; Ação. Conceito e autonomia. Condições da ação. Classificação das ações. Elementos da ação; Competência.
Conceito e critérios de determinação. Competência absoluta e relativa. Prorrogação de competência. Perpetuação da jurisdição. Conexão e
continência. Prevenção. Conflito de competência; Das partes e seus procuradores. Relação jurídica processual. Conceito de parte. Faculdades,
deveres e ônus processuais. Substituição processual e substituição de parte. Capacidade de estar em juízo e capacidade processual. Do advogado;
O Ministério Público no Processo Civil. O Ministério Público como parte. O Ministério Público como fiscal da lei. Vantagens processuais do Ministério
Público; O juiz. Deveres do juiz no processo civil. A imparcialidade; Atos processuais. Generalidades. O ato processual no tempo. O ato processual no
espaço. Atos das partes. Atos do juiz. Prazos processuais; Pressupostos e nulidades processuais. Forma e controle externo das nulidades. Controle
incidental das nulidades processuais. Litisconsórcio. Conceito e classificação. Espécies de litisconsórcio; Intervenção de terceiros. Conceito.
Assistência. Oposição. Nomeação à autoria. Denunciação da lide. Chamamento ao processo; Formação, Suspensão e extinção do processo.
Procedimento Comum. Rito Ordinário. Rito Sumário. Procedimentos Especiais. Processo de Conhecimento. Petição Inicial. Antecipação da tutela. Da
citação. Da resposta do Réu. Da Fase Ordinária. Do julgamento conforme o estado do processo. Teoria geral das provas. Depoimento pessoal. Prova
documental. Prova testemunhal. Prova pericial e inspeção judicial. Audiência de instrução e julgamento. Sentença e coisa julgada. Do processo nos
Tribunais. Teoria geral dos recursos. Pressupostos subjetivos. Pressupostos objetivos. Dos recursos em espécie. Apelação. Agravo. Embargos
infringentes. Embargos de declaração. Recurso Ordinário. Recurso Especial. Recurso Extraordinário. Embargos de Divergência em Recurso Especial
e em Recurso Extraordinário. Da Ação Rescisória. Do processo de execução. Das partes, da competência, dos requisitos necessários para realizar
qualquer execução. Da responsabilidade patrimonial. Da execução para a entrega de coisa. Da execução das obrigações de fazer e de não fazer. Da
execução por quantia certa contra devedor solvente. Dos embargos à execução. Da execução por quantia certa contra devedor insolvente. Do
processo cautelar. Das medidas cautelares. Do arresto. Do sequestro. Da caução. Da busca e apreensão. Da exibição. Da produção antecipada de
provas. Do arrolamento de bens. Da justificação. Dos protestos, notificações e interpelações. Do atentado. Do protesto e da apreensão de títulos. De
outras medidas provisionais. Das ações possessórias. Da manutenção e da reintegração de posse. Do interdito proibitório. Da ação de nunciação de
obra nova. Da ação de usucapião de terras particulares. Da ação de divisão e da demarcação de terras particulares. Dos embargos de terceiro. Da
habilitação. Das alienações judiciais. Da execução fiscal – Título executivo; a dívida ativa. Bibliografia referencial: Manual de Direito Civil - Flávio
Tartuce, Método, 8ª ed., 2018. Curso Didático de Direito Processual Civil - Elpídio Donizetti, Atlas, 21ª ed., 2017.
Direito Financeiro e Econômico: Finanças públicas na Constituição de 1988. Orçamento. Conceito e espécies. Natureza jurídica. Princípios
orçamentários. Normas gerais de direito financeiro - Lei nº 4.320/1964 e atualizações (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/l4320.htm).
Fiscalização e controle interno e externo dos orçamentos. Despesa pública. Conceito e classificação. Princípio da legalidade. Técnica de
realização da despesa pública: empenho, liquidação e pagamento. Disciplina constitucional e legal dos precatórios. Receita pública. Conceito.
Ingressos e receitas. Classificação: receitas originárias e receitas derivadas. Preço público e sua distinção com a taxa. Dívida ativa da União de
natureza tributária e não-tributária. Crédito público. Conceito. Empréstimos públicos: classificação, fases, condições, garantias, amortização e
conversão. Dívida pública: conceito, disciplina constitucional, classificação e extinção. Ordem constitucional econômica: princípios gerais da
atividade econômica. Política agrícola e fundiária e reforma agrária. Ordem jurídico-econômica. Conceito. Ordem econômica e regime político.
Aspectos da ordem econômica regional. Intervenção do Estado no domínio econômico. Liberalismo e intervencionismo. Modalidades de
intervenção. Intervenção no direito positivo brasileiro. Lei nº 12.529/2011 e atualizações - Estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da
Concorrência; dispõe sobre a prevenção e repressão às infrações contra a ordem econômica(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20112014/2011/Lei/L12529.htm). Lei de Responsabilidade Fiscal - Lei Complementar n.º 101/2000 e atualizações
(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm). Bibliografia referencial: Direito Financeiro e Econômico – Ana Carolina Squizzato,
Método, 1ª ed., 2013).
Direito do Trabalho e Processual do Trabalho: Consolidação das Leis do Trabalho (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decretolei/Del5452.htm). Direito do trabalho: Definição, fontes. Contrato individual de trabalho: conceito, requisitos, classificação. Sujeitos do Contrato de
Trabalho. Responsabilidade solidária de empresas. Sucessão de empresas. Salário e remuneração. 13.º salário. Salário-família. Salário
educação. Salário do menor e do aprendiz. Salário “In Natura”. Equiparação salarial. Suspensão e interrupção do contrato de trabalho.
Paralisação temporária ou definitiva do trabalho em decorrência do factum principis. Força Maior no Direito do Trabalho. Alteração do contrato
individual de trabalho. Justas causas de despedida do empregado. Rescisão do Contrato de Trabalho. Culpa recíproca. Despedida indireta.
Dispensa arbitrária. Rescisão do Contrato de Trabalho. Consequências. Aviso Prévio. Indenizações em decorrência de dispensa do empregado.
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Ação do FGTS. Estabilidade. Reintegração do Empregado Estável. Inquérito para apuração de falta
grave. Estabilidade Especial. Trabalho Extraordinário e Trabalho Noturno. Sistema de Compensação de Horas. Adicional de Horas Extras.
Repouso Semanal Remunerado. Férias: direito do empregado, época de concessão e remuneração. Segurança e Higiene do Trabalho.
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Periculosidade e Insalubridade. Acidente do Trabalho e Moléstia Profissional. PIS/PASEP. Trabalho da Mulher. Estabilidade da Gestante.
Trabalho Noturno e Proibido. Trabalho do Menor. Profissões Regulamentadas. Organização Sindical. Natureza jurídica, criação, administração e
dissolução de Sindicatos. Convenções e Acordos Coletivos de Trabalho. Mediação e Arbitragem. Representação dos trabalhadores nas
empresas. Sindicatos e suas medidas de defesa das condições de trabalho. Direito de Greve. Serviços Essenciais. Procedimentos. Fiscalização
Trabalhista. Dissídio e Acordo Coletivo. Direito Processual do Trabalho: As delegacias regionais do trabalho. Justiça do Trabalho. Organização.
Competência. Ministério Público do Trabalho. Competência: Justiça do Trabalho. Princípios Gerais que informam o processo trabalhista.
Prescrição e Decadência. Substituição e representação processuais, assistência judiciária e honorários de advogado. Dissídios Individuais.
Dissídios Coletivos. Das Nulidades no Processo Trabalhista. Os Recursos no Processo Trabalhista. Da Execução no Processo Trabalhista.
Embargos à Execução no processo trabalhista. Processos Especiais. Ação Rescisória. Mandado de Segurança. Bibliografia referencial: Curso
de Direito do Trabalho - Gustavo Filipe Barbosa Garcia (Editora Forense, 12ª Ed. 2018). Curso de Direito Processual do Trabalho – Carlos
Henrique Bezerra Leite (Editora Saraiva, 16ª Ed. 2018); Comentários à CLT – Sério Pinto Martins (Editora Saraiva, 21ª Ed. 2018).
➢ PSICÓLOGO:
LÍNGUA PORTUGUESA e INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS: Leitura e interpretação de textos literários e não literários – descrição, narração,
dissertação, etc. Novo acordo ortográfico da Língua Portuguesa. Fonética: Encontros vocálicos – ditongo, tritongo, hiato. Encontros consonantais.
Dígrafos. Classificação das palavras quanto ao número de sílabas - monossílabas, dissílabas, trissílabas, polissílabas. Divisão silábica. Sílaba
tônica. Classificação das palavras quanto ao acento tônico - oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas. Ortoepia. Prosódia. Ortografia. Acentuação
Gráfica. Crase. Notações léxicas. Abreviatura, siglas e símbolos. Morfologia: Estrutura das palavras – raiz, radical, palavras primitivas e
derivadas, palavras simples e compostas. Formação das palavras – derivação, composição, redução, hibridismos. Sufixos. Prefixos. Radicais.
Classificação e flexão das palavras - substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção, interjeição, etc.
Semântica: Significação das palavras – sinônimos e antônimos. Análise sintática - frase, oração e período. Termos Essenciais da Oração - sujeito,
predicado. Termos integrantes e acessórios da oração - objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, agente da passiva, adjunto
adnominal, adjunto adverbial, aposto, vocativo, etc. Classificação das orações: principal, coordenadas, subordinadas, reduzidas, etc. Sinais de
Pontuação – emprego da vírgula, ponto-e-vírgula, dois-pontos, ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação, reticências, parênteses,
travessão, aspas, colchetes, asterisco, parágrafo. Sintaxe de concordância – nominal e verbal. Regência nominal e verbal. Sintaxe de colocação.
Modos e tempos verbais, infinitivo, gerúndio e particípio. Bibliografia referencial: BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa. Nova
Fronteira, 2015. CEGALLA, D. P. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. Companhia Editora Nacional, 2007. HOUAISS, Antonio. Dicionário
Houaiss de Sinônimos e Antônimos. Publifolha, 2011. MICHAELIS Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa (http://michaelis.uol.com.br).
SENADO
FEDERAL.
Acordo
ortográfico
da
Língua
Portuguesa,
2013
(https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/508145/000997415.pdf?sequence=1).
Sites
para
estudo
do
conteúdo:
http://brasilescola.uol.com.br/portugues, https://www.colegioweb.com.br/portugues, http://portugues.uol.com.br/, http://www.soportugues.com.br,
https://www.conjugacao.com.br/.
MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO QUANTITATIVO: Números inteiros: operações e propriedades. Números racionais, representação
fracionária e decimal: operações e propriedades. Razão, proporção e progressões. Porcentagem. Regra de três simples e composta. Equação do
1.º grau. Média, mediana e moda. Sistema métrico: medidas de tempo, comprimento, superfície e capacidade. Relação entre grandezas: tabelas
e gráficos. Coleta, organização e apresentação de dados. Análise combinatória: contagem, fatorial, permutações, arranjo, combinação.
Probabilidade. Geometria plana: ponto, reta, posição relativa entre duas retas, distância entre ponto e reta; inequações do 1º grau; área de
triângulos. Raciocínio lógico. Reconhecimento de sequências e padrões Compreensão de estruturas lógicas. Dedução. Conclusão. Princípios de
contagem e probabilidade. Verificação da verdade dos argumentos. Bibliografia referencial: IMENES, Luiz Márcio; MILANI, Estela; LELLIS,
Marcelo. Matemática – Projeto Presente - 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental. Editora Moderna, 3ª ed. 2012. GIOVANNI, José Ruy; GIOVANNI
JR., José Ruy. Matemática Completa. FTD Editora, 1ª ed. 2001). IEZZI, Gelson et al. Matemática - Volume Único - Ensino Médio. Atual. 2011).
MORGADO. Augusto C.; CESAR, Benjamim. Raciocínio Lógico-Quantitativo, Campus/Elsevier, 2010. GYURICSA. Gyorgy Laszlo. Lógica de
Argumentação, Yalis Editora, 2006. Sites para estudo do conteúdo: www.somatematica.com.br, www.matematiques.com.br,
www.brasilescola.com.br/matematica.
CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES: Questões de atualidades relacionadas à Política, Economia, Sociedade, Saúde e Nutrição,
Ciências e Tecnologia, Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte, Religião, História (Brasil e Mundo), Geografia (Brasil e Mundo) e eventos
contemporâneos divulgados na mídia local, nacional e internacional. Bibliografia referencial e sites para estudo do conteúdo: Revistas de
atualidades (Veja, Isto é, Época, etc.); www.folhaonline.com.br, www.estadao.com.br, www.uol.com.br/noticias, outros sites de notícias e
atualidades.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:4 Política Pública De Assistência Social - Princípios, Diretrizes, Objetivos, Usuários, Assistência Social e as
Proteções Afiançadas, Proteção Social Básica, Proteção Social Especial, Proteção Social Especial de Média Complexidade, Proteção Social
Especial de Alta Complexidade. Lei Orgânica da Assistência Social – Definições, Objetivos, Princípios, Diretrizes, Organização e Gestão,
Competências dos Municípios, Benefícios, Serviços, Programas e Projetos de Assistência Social. Tipificação Nacional de Serviços
Socioassistenciais – Programas e serviços de atendimento psicossocial e psicológico. Estatuto da Criança e do Adolescentes – Direitos
Fundamentais, Da Prevenção, Da Política e Atendimento, Das Medidas de Proteção. Bases Fisiológicas do Comportamento e da Cognição.
Processos de Aprendizagem Comportamental. Sensação, Percepção e Consciência. Memória. Pensamento e Linguagem. Psicologia do
desenvolvimento. Inteligência e Teste. Motivação. Emoção e Ajustamento. Da Concepção à Infância. Adolescência e Vida adulta. Personalidade:
Teorias e Teste. Comportamento Desajustado. Tratando o Comportamento Desajustado. Comportamento Social e Questões Sociais. Drogas,
Álcool e Transtornos psicológicos. Terapia. Psicologia Social. Código de Ética Profissional Psicológico. Outros conhecimentos específicos
exigidos para desempenho da função. Bibliografia referencial: Resolução Nº 145/2004 – Aprova a Política Nacional de Assistência Social
(http://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/assistencia_social/Normativas/PNAS2004.pdf). Lei Federal 8.742/1993 e suas atualizações –
4

29/05/2018 - Edital retificado – Conteúdo programático para o cargo de Psicólogo.
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Dispõe sobre a organização da Assistência Social (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8742.htm). Tipificação Nacional de Serviços
Socioassistenciais – MDS, 2014 (http://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/assistencia_social/Normativas/tipificacao.pdf). Lei Federal
8.069/1990 e suas atualizações - Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências
(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069Compilado.htm). Introdução à Psicologia (Linda Davidoff – Ed. McGraw-Hill). Psicologia – Uma
abordagem
concisa
(Richard
A,
Griggs
–
Ed.
Artmed).
Código
de
Ética
Profissional
do
Psicólogo
(http://www.crpsp.org.br/portal/orientacao/codigo/fr_codigo_etica_new.aspx).
➢ SERRALHEIRO:
LÍNGUA PORTUGUESA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS: Leitura e interpretação de textos literários e não literários – descrição, narração,
dissertação, etc. Fonética: Encontros vocálicos – ditongo, tritongo, hiato. Encontros consonantais. Dígrafos. Classificação das palavras quanto ao
número de sílabas - monossílabas, dissílabas, trissílabas, polissílabas. Divisão silábica. Sílaba tônica. Classificação das palavras quanto ao
acento tônico - oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas. Ortoepia. Prosódia. Ortografia. Acentuação Gráfica. Crase. Notações léxicas. Abreviatura,
siglas e símbolos. Morfologia: Estrutura das palavras – raiz, radical, palavras primitivas e derivadas, palavras simples e compostas. Formação das
palavras – derivação, composição, redução, hibridismos. Sufixos. Prefixos. Radicais. Classificação e flexão das palavras - substantivo, artigo,
adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção, interjeição, etc. Semântica: Significação das palavras – sinônimos e
antônimos. Análise sintática - frase, oração e período. Termos Essenciais da Oração - sujeito, predicado. Termos integrantes e acessórios da
oração - objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, agente da passiva, adjunto adnominal, adjunto adverbial, aposto, vocativo, etc.
Classificação das orações: principal, coordenadas, subordinadas, reduzidas, etc. Sinais de Pontuação – emprego da vírgula, ponto-e-vírgula,
dois-pontos, ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação, reticências, parênteses, travessão, aspas, colchetes, asterisco, parágrafo.
Sintaxe de concordância – nominal e verbal. Regência nominal e verbal. Sintaxe de colocação. Modos e tempos verbais, infinitivo, gerúndio e
particípio. Bibliografia referencial e sites para estudo do conteúdo: Novíssima Gramática da Língua Portuguesa - Domingos Paschoal
Cegalla, Companhia Editora Nacional. Dicionário Houaiss de Sinônimos e Antônimos - Publifolha, 2011. Dicionário Online Michaelis
(http://michaelis.uol.com.br). www.portugues.com.br, www.soportugues.com.br, www.brasilescola.com.br/portugues.
MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO-QUANTITATIVO: Números inteiros: operações e propriedades. Números racionais, representação
fracionária e decimal: operações e propriedades. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples. Equação do 1.º grau. Sistema métrico:
medidas de tempo, comprimento, superfície e capacidade. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Coleta, organização e apresentação de
dados. Conjuntos: noções básicas, operações; conjuntos numéricos; intervalos. Análise combinatória: contagem, fatorial, permutações, arranjo,
combinação. Probabilidade. Matemática financeira: taxa percentual, juro simples, juro composto. Geometria plana: ponto, reta, posição relativa
entre duas retas, distância entre ponto e reta; inequações do 1º grau; área de triângulos. Raciocínio lógico. Reconhecimento de sequências e
padrões Compreensão de estruturas lógicas. Dedução. Conclusão. Princípios de contagem e probabilidade. Verificação da verdade dos
argumentos. Bibliografia referencial: Matemática Completa (José Ruy Giovanni e outros – FTD Editora, 1ª edição, 2001). Matemática - Volume
Único - Ensino Médio (Gelson Iezzi e outros – Atual Editora, 5ª edição, 2013). Raciocínio Lógico-Quantitativo – Augusto C. Morgado, Editora
Campus/Elsevier. Lógica de Argumentação - Gyorgy Laszlo Gyuricsa, Yalis Editora. Sites para estudo do conteúdo: www.somatematica.com.br,
www.matematiques.com.br, www.brasilescola.com.br/matematica.
CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES: Questões relacionadas à Política, Economia, Sociedade, Saúde e Nutrição, Ciências e
Tecnologia, Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte, Religião, História (Brasil e Mundo), Geografia (Brasil e Mundo) e eventos
contemporâneos divulgados na mídia local, nacional e internacional. Bibliografia referencial: Jornais (Folha de São Paulo, O Estado de São
Paulo, O Globo, Zero Hora, etc.) e Revistas de atualidades (Veja, Isto É, Época, etc.). Sites para estudo do conteúdo: www.folhaonline.com.br,
www.estadao.com.br, www.uol.com.br/noticias, www.g1.globo.com, http://zh.clicrbs.com.br/rs/, etc.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Corte, solda, oxicorte e montagem de peças de metal. Corte, dobra, interpretação de desenho, medidas,
solda, eletrodo e acetileno. Traçagem. Corte por serragem. Limagem manual. Furação e escareamento. Roscagem manual. Soldadura por
elétrodos revestidos. Linhas e Sistemas de Esquadrias. Características de Corte e Montagem. Equipamentos. Principais Tipos de Esquadrias –
Tipologias. Baguete. Representação Técnica. Principais Componentes de Uma Esquadria. Esquema de Montagem. Corte das Barras de Perfis.
Usinagem. Acessórios. Montagem ou Fechamento dos Quadros. Equipamentos de Segurança. Normas de Segurança da Construção Civil.
Noções
de
primeiros
socorros.
Bibliografia
referencial:
Serralheria
–
Coleção
Cenfim
(http://opac.iefp.pt:8080/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=73388&img=1305). Curso Básico de Serralheria – Valdir Araújo & Clésio Moreira
(http://www.stiloesquadrias.com.br/curso_serralheria.pdf). Normas regulamentadoras do MTE (http://portal.mte.gov.br/legislacao/normasregulamentadoras-1.htm): NR 6 – Equipamentos de Proteção Individual. NR 17 – Ergonomia. NR 35 – Trabalho em altura. Manual de Primeiros
Socorros do Ministério da Saúde - FIOCRUZ, 2003 (http://www.livrosgratis.com.br/arquivos_livros/fi000007.pdf).
➢ VETERINÁRIO:
LÍNGUA PORTUGUESA e INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS: Leitura e interpretação de textos literários e não literários – descrição, narração,
dissertação, etc. Novo acordo ortográfico da Língua Portuguesa. Fonética: Encontros vocálicos – ditongo, tritongo, hiato. Encontros consonantais.
Dígrafos. Classificação das palavras quanto ao número de sílabas - monossílabas, dissílabas, trissílabas, polissílabas. Divisão silábica. Sílaba
tônica. Classificação das palavras quanto ao acento tônico - oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas. Ortoepia. Prosódia. Ortografia. Acentuação
Gráfica. Crase. Notações léxicas. Abreviatura, siglas e símbolos. Morfologia: Estrutura das palavras – raiz, radical, palavras primitivas e
derivadas, palavras simples e compostas. Formação das palavras – derivação, composição, redução, hibridismos. Sufixos. Prefixos. Radicais.
Classificação e flexão das palavras - substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção, interjeição, etc.
Semântica: Significação das palavras – sinônimos e antônimos. Análise sintática - frase, oração e período. Termos Essenciais da Oração - sujeito,
predicado. Termos integrantes e acessórios da oração - objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, agente da passiva, adjunto
adnominal, adjunto adverbial, aposto, vocativo, etc. Classificação das orações: principal, coordenadas, subordinadas, reduzidas, etc. Sinais de
Pontuação – emprego da vírgula, ponto-e-vírgula, dois-pontos, ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação, reticências, parênteses,
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travessão, aspas, colchetes, asterisco, parágrafo. Sintaxe de concordância – nominal e verbal. Regência nominal e verbal. Sintaxe de colocação.
Modos e tempos verbais, infinitivo, gerúndio e particípio. Bibliografia referencial: BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa. Nova
Fronteira, 2015. CEGALLA, D. P. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. Companhia Editora Nacional, 2007. HOUAISS, Antonio. Dicionário
Houaiss de Sinônimos e Antônimos. Publifolha, 2011. MICHAELIS Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa (http://michaelis.uol.com.br).
SENADO
FEDERAL.
Acordo
ortográfico
da
Língua
Portuguesa,
2013
(https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/508145/000997415.pdf?sequence=1).
Sites
para
estudo
do
conteúdo:
http://brasilescola.uol.com.br/portugues, https://www.colegioweb.com.br/portugues, http://portugues.uol.com.br/, http://www.soportugues.com.br,
https://www.conjugacao.com.br/.
CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES: Questões de atualidades relacionadas à Política, Economia, Sociedade, Saúde e Nutrição,
Ciências e Tecnologia, Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte, Religião, História (Brasil e Mundo), Geografia (Brasil e Mundo) e eventos
contemporâneos divulgados na mídia local, nacional e internacional. Bibliografia referencial e sites para estudo do conteúdo: Revistas de
atualidades (Veja, Isto é, Época, etc.); www.folhaonline.com.br, www.estadao.com.br, www.uol.com.br/noticias, outros sites de notícias e
atualidades.
LEGISLAÇÃO DA ÁREA VETERINÁRIA: Normas e bibliografia referencial: Lei 5.517/1068 - Dispõe sobre o exercício da profissão de médicoveterinário e cria os Conselhos Federal e Regionais de Medicina Veterinária (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5517.htm). Resolução
1.138/2016
–
Aprova
o
código
de
ética
do
Médico
Veterinário
(http://portal.cfmv.gov.br/uploads/RESO%201138_2016%20C%C3%B3digo%20de%20%C3%89tica%20do%20M%C3%A9dico%20Veterin%C3%
A1rio.pdf). Decreto Estadual 40.400/1995 – Aprova norma técnica especial relativa à instalação de estabelecimentos veterinários
(https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/1995/decreto-40400-24.10.1995.html). Decreto Estadual 40.646/1996 - Altera a redação do
artigo 10, da Norma Técnica Especial, aprovada pelo Decreto n° 40.400, de 24 de outubro de 1995
(https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/1996/decreto-40646-02.02.1996.html). Lei 13.426/2017 - Dispõe sobre a política de
controle da natalidade de cães e gatos e dá outras providências (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/L13426.htm). Lei
10.519/2002 - Dispõe sobre a promoção e a fiscalização da defesa sanitária animal quando da realização de rodeio e dá outras providências
(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10519.htm). Lei 9.605/1998 e atualizações - Dispõe sobre as sanções penais e administrativas
derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9605.htm). Lei
8.171/1991 e atualizações - Dispõe sobre a política agrícola – Capítulo VII – Da defesa agropecuária
(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8171.htm).
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Inspeção industrial e sanitária dos produtos de origem animal. Programas Nacionais de Saúde Animal no
Brasil. Sistema Sanguíneo, Linfático e Cardiovascular. Sistema Digestivo. Sistema Endócrino. Olho e Ouvido. Afecções Generalizadas. Sistema
Imune. Distúrbios Metabólicos. Sistema Musculoesquelético. Sistema Nervoso. Influências Físicas. Sistema Reprodutivo. Sistema Respiratório.
Pele. Sistema Urinário. Comportamento. Valores e Procedimentos Clínicos. Animais Silvestres e de Laboratório. Manejo, Criação e Nutrição.
Farmacologia. Doenças Aviárias. Toxicologia. Zoonose. Vigilância sanitária e epidemiológica de alimentos: Intoxicações e toxi-infecções de
origem alimentar. Profilaxia das intoxicações e toxi-infecções alimentares. Investigação de surtos. Colheita de Amostras. Epidemiologia:
Epidemiologia geral e aplicada – princípios gerais, definição e classificação. Cadeia epidemiológica e transmissão. Métodos epidemiológicos
aplicados à vigilância sanitária. Estatística vital: Definições e conceitos. Levantamento de dados. Estatística de morbidade. Prevalência.
Incidência. Proporções, coeficientes, índices utilizados em estudo de saúde. Coeficiente ou taxas de mortalidade, morbidade e letalidade. Gerais.
Específicas. Doenças infectocontagiosas de importância em Saúde Pública Veterinária: Determinada por bactérias. Tuberculose. Brucelose.
Leptospirose. Salmoneloses. Estreptococciases. Estafilococciases. Determinadas por vírus. Raiva. Encefalites equinas. Determinadas por
protozoários. Leishmaniose. Toxoplasmose. Determinadas por nematoides. Ascaridíase. Ancilostomíase. Determinadas por cestoides. Teníases.
Cisticercoses. Equinococoses. Zoonoses: Conceituação e classificação de zoonoses. Controle da raiva. Controle de roedores. Controle de
vetores: Pesquisa de campo, visitas domiciliares e outras; noções de controle de proliferação e desenvolvimento do mosquito; noções sobre a
dengue; biologia dos vetores; organização das operações de campo; reconhecimento geográfico; visita domiciliar; criadouros; pesquisa
entomológica; tratamento; procedimentos de segurança. Quirópteros. Doenças infectocontagiosas dos animais domésticos. Farmacologia e
terapêutica médico-veterinária. Fisiologia dos animais domésticos. Inspeção e tecnologia de produtos de origem animal. Nutrição animal.
Parasitologia médico-veterinária. Patologia médico-veterinária. Reprodução e fisiologia da reprodução animal. Toxicologia. Zootécnica. Higiene e
higienização de estabelecimentos e de alimentos. Medidas de controle urbano de animais de fauna sinantrópica. Medidas de controle urbano de
animais domésticos. Planejamento e Administração em Saúde Pública. Vigilância Epidemiológica. Outros conhecimentos específicos exigidos
para desempenho da função. Informações Epidemiológicas. Calendário de Vacinação. Rastreabilidade. Alimentação Animal. Bem-estar animal.
Ética
Profissional.
Bibliografia
referencial:
Guia
de
Vigilância
Epidemiológica
–
7ª
ed.,
2009
(http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_vigilancia_epidemiologica_7ed.pdf). Manual Merck de Veterinária (Ed. Roca, 2008). Programas
Nacionais de Saúde Animal no Brasil – MAPA/DAS/DAS, 2009 (http://www.agricultura.gov.br/assuntos/sanidade-animal-e-vegetal/saudeanimal/arquivos-das-publicacoes-de-saude-animal/manual-de-legislacao-saude-animal-low.pdf/view). Lei 1.283/1950 e atualizações - Dispõe
sobre a inspeção industrial e sanitária dos produtos de origem animal (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L1283.htm). Decreto 9.013/2017 Regulamenta a Lei nº 1.283, de 18 de dezembro de 1950, e a Lei nº 7.889, de 23 de novembro de 1989, que dispõem sobre a inspeção industrial
e sanitária de produtos de origem animal (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/decreto/D9013.htm). Controle de Vetores :
Procedimentos de Segurança – MS/FNS/FUNASA, 2001 (http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/funasa/controle_vetores.pdf).
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ANEXO III – REQUERIMENTO DE ISENÇÃO/REDUÇÃO DO PAGAMENTO DO VALOR DE INSCRIÇÃO
À Publiconsult ACP Ltda – Concurso Público nº 1/2018 da Prefeitura Municipal de CRUZEIRO/SP
Nome:
RG:
Cargo pretendido:

CPF:
Nº de Inscrição no
Concurso público:

Endereço Completo:
Telefone com DDD:

E-mail:
Assinalar com um X dentro dos parênteses da sua situação de enquadramento:
( ) Venho pelo presente requerer a isenção/redução do valor de inscrição no referido concurso público, pois encontro-me enquadrado
na situação de candidato desempregado: Para tal, apresento nesta oportunidade: a) cópia autenticada do RG e CPF; b) cópia da Carteira de
Trabalho e Previdência Social das páginas onde constem a foto; a identificação; a anotação de admissão/demissão e a página subsequente
em branco; c) comprovante de residência no município de Cruzeiro (cópia da conta de água, luz, telefone ou IPTU em nome do candidato); no
caso de comprovante de endereço em nome dos pais ou dos filhos, além da cópia do comprovante de residência, deverá apresentar cópia da
certidão de nascimento; no caso de comprovante de endereço em nome do cônjuge, apresentar cópia da certidão de casamento; no caso de
comprovante de endereço em nome de irmão, apresentar cópia da certidão de nascimento de ambos; se o candidato residir com outra pessoa
que não as anteriormente indicadas e o comprovante de residência estiver em nome de outra pessoa, o candidato deverá apresentar junto
com a cópia do comprovante de residência uma declaração com firma reconhecida em cartório, do candidato e do portador do comprovante de
residência, atestando sua residência.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------( ) Venho pelo presente requerer a isenção/redução do valor de inscrição no referido concurso público, pois encontro-me enquadrado
na situação de candidato inscrito no Programa Social Bolsa Família. Para tal, apresento nesta oportunidade: a) cópia autenticada do RG e
CPF; b) cópia autenticada do cartão com número do NIS (Número de Inclusão Social), indicando-o como beneficiário; c) comprovante de
residência no município de Cruzeiro (cópia da conta de água, luz, telefone ou IPTU em nome do candidato); no caso de comprovante de
endereço em nome dos pais ou dos filhos, além da cópia do comprovante de residência, deverá apresentar cópia da certidão de nascimento;
no caso de comprovante de endereço em nome do cônjuge, apresentar cópia da certidão de casamento; no caso de comprovante de endereço
em nome de irmão, apresentar cópia da certidão de nascimento de ambos; se o candidato residir com outra pessoa que não as anteriormente
indicadas e o comprovante de residência estiver em nome de outra pessoa, o candidato deverá apresentar junto com a cópia do comprovante
de residência uma declaração com firma reconhecida em cartório, do candidato e do portador do comprovante de residência, atestando sua
residência.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------( ) Venho pelo presente requer a redução de 50% do valor de inscrição no referido concurso público, pois encontro-me enquadrado na
situação de candidato aluno de estabelecimento de ensino fundamental, médio ou superior. Para tal, apresento nesta oportunidade: a)
cópia autentica do RG e CPF; b) declaração fornecida pelo estabelecimento de ensino, comprovando sua matrícula e frequência no curso; c)
comprovante de renda dos responsáveis pelos alunos (a renda não poderá ultrapassar a 02 (dois) salários mínimos vigentes); d) comprovante
de residência no município de Cruzeiro (original e cópia da conta de água, luz, telefone ou IPTU em nome do candidato); no caso de comprovante de endereço em nome dos pais ou dos filhos, além da cópia do comprovante de residência, deverá apresentar cópia da certidão de
nascimento; no caso de comprovante de endereço em nome do cônjuge, apresentar cópia da certidão de casamento; no caso de comprovante
de endereço em nome de irmão, apresentar cópia da certidão de nascimento de ambos; se o candidato residir com outra pessoa que não as
anteriormente indicadas e o comprovante de residência estiver em nome de outra pessoa, o candidato deverá apresentar junto com a cópia do
comprovante de residência uma declaração com firma reconhecida em cartório, do candidato e do portador do comprovante de residência,
atestando sua residência.
DECLARO que tenho conhecimento do Edital de Abertura das Inscrições do Concurso Público nº 1/2018, e em especial que deverei, além
de apresentar este requerimento, efetuar a minha inscrição para o referido concurso público no site www.publiconsult.com.br. DECLARO ter
ciência de que a isenção ou redução do pagamento do valor de inscrição pleiteada dependerá da análise dos documentos que ora apresento
para comprovar minha situação de enquadramento em face das disposições legais. DECLARO que as informações por mim prestadas para a
obtenção do benefício da isenção ou redução do pagamento do valor de inscrição no referido concurso público são verdadeiras. DECLARO
estar ciente de que as informações prestadas e a documentação juntada serão objeto de análise e diligência por parte da Prefeitura Municipal
de CRUZEIRO e da empresa Publiconsult ACP Ltda. DECLARO estar ciente dos termos das Leis Municipais 3.435/2001, 3.757/2006 e
4.278/2014, em especial de que serei eliminado do concurso público caso, não atendendo, à época de sua inscrição, aos requisitos legais,
tenha obtido, com emprego de fraude, documentação falsa ou inidônea ou qualquer meio que evidencie má fé, a isenção ou redução de
pagamento do valor de inscrição. DECLARO, por fim, estar ciente de que a eliminação importará a anulação da inscrição e dos demais atos
praticados pelo candidato, sem prejuízo da aplicação de outras sanções civis e criminais.
CRUZEIRO, _____ de _________________ de 2018.
Assinatura do
candidato:
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