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Secretaria Municipal de Saúde
intensi� ca trabalho de combate à Dengue

 Assim como todos os anos, o verão é 
a estação mais propícia para a proliferação do 
mosquito da dengue. O calor extremo e o ex-
cesso de chuvas dão as condições ideais para 
o desenvolvimento do mosquito Aedes Aegypti, 
transmissor da doença. 
 Por isso, a Prefeitura de Santana de 
Parnaíba por intermédio da Secretaria Municipal 
de Saúde está atuando fortemente no trabalho 
de informação e prevenção da doença. Saiba 
mais na página 4.

Nas visitas aos imóveis os agentes fazem o rastreamento em todos os lugares que possam abrigar as larvas do mosquito 
transmissor.

Fotos: Mário Justo

Prefeitura abre inscrição para curso de Informática Básica
 A Prefeitura de Santana de Parnaíba, por intermédio 
da Secretaria de Emprego e Desenvolvimento Econômico 
e Social (SEMEDES) está com inscrições abertas para o 
curso de Informática Básica.
 Gratuito, o curso faz parte do projeto Emprega Par-
naíba, que tem o objetivo de capacitar os munícipes da 
cidade, ensinando os conceitos básicos de informática, 
visando à qualifi cação para o mercado de trabalho. As 
aulas serão ministradas em três períodos (manhã, tarde e 
noite) e é voltada para pessoas a partir dos 14 anos.
 Os interessados em participar da capacitação devem 
procurar a SEMEDES, que está localizada na Avenida 
Tenente Marques, 5720 no bairro da Fazendinha, de se-
gunda a sexta-feira, das 08h às 17h. Mais informações 
podem ser obtidas pelos telefones (11) 4622-8250 ou (11) 
4622-8260.

Prefeitura cria novos
Postos de Apoio ao

Trabalhador no
Município. Página 2

Prefeitura de Santana de 
Parnaíba entrega Museu 
Anhanguera e Casarão 

Paulo Florêncio da Silveira 
Camargo restaurados à

população. Página 3
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Prefeitura cria novos Postos de 
Apoio ao Trabalhador no Município
 O morador de Santana de Parna-
íba que busca uma recolocação no 
mercado de trabalho, passará a con-
tar com novos postos de atendimen-
to. É que a Prefeitura por intermédio 
da Secretaria Municipal de Emprego 
e Desenvolvimento Econômico e So-
cial (SEMEDES) está criando três no-
vos Postos de Atendimento ao Traba-
lhador (PAT).
 Localizados no Jd. Isaura, Colinas 
da Anhanguera e Cidade São Pedro, 
o PAT busca alternativas para a inser-
ção dos trabalhadores no mercado 
de trabalho por meio do processo de 

captação de vagas, intermediando os 
trabalhos de recrutamento e pré-sele-
ção entre empregado e empregador, 
além de realizar programas voltados 
para os jovens que buscam seu pri-
meiro emprego. 
 Também é realizado no local, um 
cadastro de profi ssionais, que já es-
tejam trabalhando ou não, oferecendo 
novas propostas de emprego, que se-
jam mais adequadas ao seu perfi l.
 Com a criação destes três novos 
postos, o município passa a contar 
com seis Postos de Apoio ao Traba-
lhador, os PAT´s localizados no Cen-

Endereços dos Postos de
Atendimento ao Trabalhador

Bairro

Fazendinha

Alphaville

Centro Histórico

Jardim Isaura/Parque Santana

Cidade São Pedro

Colinas da Anhanguera

Endereço

Estr. Tenente Marques, 5.720

R. Netuno, 49 – C. de Apoio 1

R. Quinze de Novembro, 

Av. Moacir da Silveira, 954

Jardim Isaura (dentro do CRAS 

Casa da Família)

Av. das Conchas, 751

Rua Di Cavalcanti, 605

tro Histórico, Fazendinha e Alphaville, 
este último voltado ao trabalhador ní-
vel universitário graduado. 
 O atendimento é de segunda a 
sexta-feira, das 08h00 às 12h00 e das 

13h00 às 17h00. Para obter mais in-
formações sobre os postos, os inte-
ressados devem entrar em contato 
com a SEMEDES pelo telefone (11) 
4622-8250.

Novos PAT´s: A Prefeitura instalou novos Postos de Apoio ao Trabalhador nos Bairros Jd. Isaura-
-Pque Santana (dentro do CRAS Casa das Famílias), Colinas da Anhanguera e Cidade São Pedro

Fotos: Sidnei Rodrigues

Texto: Renato Menezes MTB nº 54.101

 A Prefeitura por intermédio da Se-
cretaria Municipal de Assistência So-
cial está com inscrições abertas para 
o curso gratuito de Manicure que será 
ministrado no Centro de Referência de 
Assistência Social (CRAS) do bairro 
Fazendinha.
 Com duração de três meses, o curso 
será realizado sempre às segundas-fei-

ras, em dois períodos, manhã das 08h00 
às 12h00 e tarde das 13h00 às 17h00. 
As aulas terão início no dia 17/02.
 Os interessados devem efetuar sua 
inscrição no CRAS Fazendinha, locali-
zado à Rua Lua Crescente, 97, Jd. do 
Luar, de segunda a sexta-feira, das 08 
às 17h. Mais informações podem ser 
obtidas pelo telefone 4156-3419.

Manicure no
CRAS Fazendinha

Prefeitura abre inscrições para curso gratuito
Texto: Sidnei Rodrigues Fotos: Divulgação



Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba
De 3 a 7 de fevereiro de 2014

3

www.santanadeparnaiba.sp.gov.br

— Prefeitura de Santana de Parnaíba —
Entrega Museu Anhanguera e Casarão
Paulo Florêncio da Silveira Camargo

restaurados à população
 Tombados pelo Instituto do Patri-
mônio Histórico e Artístico Nacional 
(IPHAN) e pelo Conselho de Defesa 

do Patrimônio Histórico, Arqueológi-
co, Artístico e Turístico do Estado de 
São Paulo (CONDEPHAAT), o Museu 

Anhanguera e o Casarão Monsenhor 
Paulo Florêncio da Silveira Camargo 
serão abertos ao público no próximo 
dia 20 de fevereiro.
 Localizados no Centro Histórico 
da cidade, os imóveis estavam fecha-
dos para restauração desde setem-
bro de 2011. Mantidos pela prefeitura 
por intermédio da Secretaria de Cul-
tura e Turismo, os equipamentos fo-
ram restaurados pelo Estúdio Sarasá 
Conservação e Restauro e serão inte-
grados através da museografi a.
 No Museu do Anhanguera, o visi-
tante poderá conhecer a história de 
Santana de Parnaíba desde sua fun-
dação, em 1580, até o Tratado de 
Madri, que defi niu, em 1750, as fron-
teiras do Brasil, triplicando a área que 
pertencia à Coroa Portuguesa, deter-
minada pelo Tratado de Tordesilhas 
em 149 4. No acervo, peças como ca-
tre; pilão; banco; oratório; baú; armá-
rio, além de uma urna contendo as 

cinzas de Alexandre Gusmão, diplo-
mata que teve um papel crucial nas 
negociações do Tratado de Madri, 
entre outras.
 Já no Casarão Monsenhor, os vi-
sitantes poderão conferir as manifes-
tações culturais parnaibanas: do car-
naval às manifestações religiosas, 
bem como a importância do Samba 
de Bumbo, estudado pelo modernista 
Mário de Andrade, além objetos coti-
diano da vila (roca, ralador de mandio-
ca, tábua de lavar); colunas de madei-
ra; ferragens; cabeções; muxarabi (ou 
muxarabiê), além de bumbo e obras 
do beneditino Agostinho de Jesus.
 Com entrada franca, o Museu 
Anhanguera e o Casarão Monsenhor 
Paulo Florêncio da Silveira Camargo 
estão localizados no Largo da Matriz, 
Centro Histórico e funcionam de se-
gunda a sexta-feira, das 09 as 17ho-
ras e aos sábados e domingos das 11 
às 17 horas.

Fotos: Linda Marinho

Reinauguração:Totalmente restaurados, o Museu Anhanguera e Casarão serão 
abertos para visitação do público a partir do dia 20/02

Texto: Regiane Castanon MTB nº46. 780
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— Secretaria Municipal de Saúde —
Intensi� ca trabalho de combate  

 Assim como todos os anos, o ve-
rão é a estação mais propícia para a 
proliferação do mosquito da dengue. 
O calor extremo e o excesso de chu-
vas dão as condições ideais para o 
desenvolvimento do mosquito Aedes 
Aegypti, transmissor da doença. 
 Por isso, a Prefeitura de Santana 
de Parnaíba por intermédio da Se-
cretaria Municipal de Saúde está atu-
ando fortemente no trabalho de in-
formação e prevenção da doença. 
Segundo o coordenador administra-
tivo do setor de combate à Dengue, 
Paulo Roberto Oliveira de Santana, 
o trabalho de prevenção tem sido o 
modo mais efi caz de combate. De 
acordo com ele, a luta contra a proli-
feração do mosquito é uma constan-

te e estão sempre inseridos nos tra-
balhos diários da Secretaria.
 Ainda de acordo com Paulo, esse 
ano não foi registrado nenhum caso 
da doença por parte da rede munici-
pal de saúde em Santana de Parnaíba, 
dado esse muito importante tanto pa-
ra a população como para a Prefeitu-
ra, que podem assim perceber que os 
trabalhos que estão sendo realizados 
estão surtindo o resultado esperado.
 Dentre os trabalhos de rotina a 
ADL (Avaliação de Densidade Lar-
vária) é uma das mais importantes, 
pois, são feitos estudos que contro-
lam o desenvolvimento do mosquito 
transmissor. Outro trabalho impor-
tante é o serviço que eles chamam 
de Bloqueio, que consiste em realizar 

trabalhos mais avançados num raio 
de 500 metros em torno das regiões 
do município, que tenha sido identifi -
cado algum caso da doença, e caso 
haja contaminação no bairro, funcio-
nários entram com o trabalho de des-
contaminação.
 Além dessas atividades os agentes 
estão sempre fazendo varreduras pela 
cidade, visitando imóveis, e cada vez 
que encontram água parada com lar-
vas eles recolhem amostras e levam 
para análise para identifi car se é um 
possível transmissor da doença. Os 
agentes também entregam panfl etos 
e cartazes informativos aos morado-
res e comerciantes, nesse material há 
informações que ensinam como pre-
venir o surgimento de novas larvas.

 A dengue é transmitida pelo mos-
quito Aedes Aegypti. E a única maneira 
possível de acabar com o mosquito é 
não deixar que eles tenham ambientes 
favoráveis para a sua proliferação.
Eliminar os criadouros é fundamental 
na luta contra a doença. Os mosquitos 
podem se instalar em qualquer recipien-
te onde contenha água em acúmulo, 
como caixas d’água, tambores, vasos 
de plantas, pneus, garrafas, calhas, en-
tre outros. Por isso é muito importan-
te que cada morador esteja atento com 
sua própria casa e bairro.
 É possível colaborar colocando 
areia em vasos de plantas, organizan-
do garrafas e outros recipientes sem-
pre de boca para baixo, mantenha a cai-
xa d’água sempre fechada com tampa 
adequada, guarde pneus e outros uten-
sílios sem uso em locais secos ou en-
tregue-os ao serviço de limpeza urbana 
e não deixe acumular água de chuva em 
lajes e telhados.
 Uma vez contaminada pela doença, 
a pessoa passa a sentir os seguint6es 
sintomas como: febre alta, dor de ca-
beça, cansaço, dores no corpo, enjoos 
e vômitos, manchas vermelhas na pele, 
dores abdominais e muita indisposição. 
É de extrema importância que ao sentir 
esses sintomas a doença seja diagnos-
ticada o mais rápido possível, para im-
pedir que ela evolua para a dengue he-
morrágica, forma mais grave da doença 
que pode facilmente levar o paciente in-
fectado a óbito.
 Dúvidas ou mais informações po-
dem ser obtidas no Departamento de 
Combate à Dengue, pelo telefone 0800-
7706232.

DICAS DE PREVENÇÃO E COMBATE AO MOSQUITO E A LARVA DA DENGUE

Mantenha a caixa
d’água sempre fechada 
com tampa adequada.

Encha de areia até a 
borda os pratinhos dos 

vasos de planta.

Remova folhas, galhos e 
tudo que possa impedir 
a água de correr pelas 

calhas.

Se você tiver vasos 
de plantas aquáticas, 
troque a água e lave o 

vaso principlamente por 
dentro com escova, água 
e sabão pelo menos uma 

vez por semana.

Não deixe água da chuva 
acumulada sobre a laje.

Guarde garrafas sempre 
de cabeça para baixo.

Lave semanalmente por 
dentro com escova e sa-
bão os tanques utilizados 

para armazenar água.

entregue seus pneus 
velhos ao serviço de 
limpeza urbana ou 

guarde-os sem água em 
local coberto e abrigado 

da chuva.

Mantenha bem tampados 
tonéis e barris d’água.

Coloque o lixo em sacos 
plásticos e mantenha a 

lixeira bem fechada. Não 
jogue lixo em terrenos 

baldios.

Sempre que encontram água parada com larvas, agentes da Secretaria da Saúde recolhem amostras para que sejam feitas 
análises que possa identifi car possíveis focos da doença.

Fotos: Mário Justo

Foto: divulgação

Imagem: http://blogdati.com/dengue-poe-o-municipio-de-niteroi-em-alerta-e-conclama-a-participacao-popular/

à dengueà dengueà dengueà dengueà dengueà dengueà dengueà dengueà dengue
Texto: Estela S. Eduardo
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CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS 
SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTANA DE PARNAÍBA

PUBLICAÇÃO - EXTINÇÃO DE APOSENTADORIA 

 Portaria n.º 010/14 de 26/01/14 – Extinguir à partir de 25 de janeiro de 2014, a aposen-
tadoria concedida através da portaria n.º 028/07, a Sra. IRENE LINS DOS SANTOS, portadora do 
RG n.º 785.136-2 SSP-SP, em razão de seu falecimento.

Santana de Parnaíba, 04 de Fevereiro de 2.014.
MARIA DE FÁTIMA PEREIRA – DIRETORA PRESIDENTE

CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS 
SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTANA DE PARNAÍBA

PUBLICAÇÃO - EXTINÇÃO DE APOSENTADORIA 

 Portaria n.º 010/14 de 26/01/14 – Extinguir à partir de 25 de janeiro de 2014, a aposen-
tadoria concedida através da portaria n.º 028/07, a Sra. IRENE LINS DOS SANTOS, portadora do 
RG n.º 785.136-2 SSP-SP, em razão de seu falecimento.

Santana de Parnaíba, 04 de Fevereiro de 2.014.
MARIA DE FÁTIMA PEREIRA – DIRETORA PRESIDENTE

CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS
SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTANA DE PARNAÍBA

EXTRATO DE CONTA

 OBJETO: 1º TERMO DE PRORROGAÇÃO DO Contrato de Prestação de Serviços de Asses-
soria Contábil
 CONTRATANTE: Caixa de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de San-
tana de Parnaíba – CONTRATADA: Infocontábil Assessoria S/C Ltda – DATA: 01/02/14 – VALOR 
GLOBAL: R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais) – VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

Santana de Parnaíba, 04 de Fevereiro de 2014.

COMUNICADO DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO

Pregão Presencial N.º 001/2014 – Proc. Adm. Nº 004/2014
Registro de Preços para a Aquisição de Dietas Nutricionais, Líquidas e em Pó,

para pacientes em internação.

 A Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba faz saber que: fica indeferida a Impugna-
ção ao edital nos termos apresentados pela impugnante, Nutriport Comercial Ltda. Os termos da 
impugnação e do julgamento foram enviados à impugnante e encontram-se na íntegra do referido 
processo administrativo, para vistas a quem interessar.

Santana de Parnaíba, 03 de fevereiro de 2014.
ORDENADOR DE PREGÃO

REGISTRO DE PREÇOS

PP N.º 038/13 – Proc. Adm. Nº 1202/13
Registro de preços para locação de geradores de energia elétrica

 Ficam registrados os preços conforme termo de retificação e ratificação relativos ao cer-
tame acima identificado da seguinte forma: Starloc Locadora de Máquinas, Geradores e Veículos 
Ltda EPP para os itens 12 – R$  1.790,00/Diárias, 13 – R$ 1.800,00/Diárias e 14 – R$ 1.895,00/
Diárias.

Santana de Parnaíba, 03 de Fevereiro de 2014.
ORDENADOR DE PREGÃO

REGISTRO DE PREÇOS

PP N.º 068/13 – Proc. Adm. Nº 1421/13
Registro de Preços para a Aquisição de Leite Líquido, em Pó, Especial e Complementos 

Alimentares

 Ficam registrados os preços relativos ao certame acima identificado da seguinte forma: 
ATA 002/2014 – Empresa Rogério Zerbinatti Sorocaba EPP para os itens: 09 – R$ 13,70/unid, 
12 – R$ 9,20/unid, 14 – R$ 14,50/unid, 15 - R$ 14,30/unid, 17 – R$ 4,80/litro, 22 – R$ 4,80/litro 
e 26 R$ 30,00/unid.

Santana de Parnaíba, 05 de fevereiro de 2014.
ORDENADOR DE PREGÃO

REGISTRO DE PREÇOS

PP N.º 069/13 – Proc. Adm. Nº 1461/13
Registro de Preços para Locação de Rádios Comunicadores Digitais Bidirecionais

 Ficam registrados os preços relativos ao certame acima identificado da seguinte forma: 
ATA 009/2014 – Empresa Fundamental Locação de Equipamentos de Informática e Eventos 
Ltda-ME para o item: 01 – R$ 75,00/Unid.

Santana de Parnaíba, 05 de fevereiro de 2014.
ORDENADOR DE PREGÃO

REGISTRO DE PREÇOS

PP N.º 099/13 – Proc. Adm. Nº 1821/13
Registro de preço para a aquisição de batedeira planetária e descascador de legumes para os 

Colégios da Rede Municipal de Ensino

 Ficam registrados os preços relativos ao certame acima identificado da seguinte forma: 
ATA 007/2014 – Empresa Solução Inox Comércio Manutenção e Locação de Equipamentos In-
dustriais Ltda para o item: 01 – R$ 3.234,00/Unid.

Santana de Parnaíba, 05 de fevereiro de 2014.
ORDENADOR DE PREGÃO

REGISTRO DE PREÇOS

PP N.º 105/13 – Proc. Adm. Nº 1911/13
Registro de preço para a aquisição de panetones, chocotones e bombons para os alunos da 

Rede Municipal de Ensino

 Ficam registrados os preços relativos ao certame acima identificado da seguinte forma: ATA 
010/2014 – Empresa Paulo César Cataldo-ME para o item: 03 – R$ 7,82/unid. ATA 011/2014 – Em-
presa C.V.S Comércio de Alimentos Eireli para os itens: 01 – R$ 34,30/unid e 02 – R$ 26,49/unid.

Santana de Parnaíba, 05 de fevereiro de 2014.
ORDENADOR DE PREGÃO

CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 
DE SANTANA DE PARNAÍBA

EXTRATO DE CONTRATO

 OBJETO: Contrato de Prestação de Serviços Técnicos especializados com fornecimento 
de software de orçamento – programa, contabilidade pública e tesouraria, administração de pesso-
al, patrimônio e protocolo.
 CONTRATANTE: Caixa de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Santa-
na de Parnaíba – CONTRATADA: CECAM – CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINIS-
TRATIVA MUNICIPAL S/S LTDA – DATA: 28/01/14 – VALOR GLOBAL: R$ 97.200,00 (noventa e 
sete mil e duzentos reais) – VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

Santana de Parnaíba, 04 de Janeiro de 2014.
Pregoeira Oficial
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NOTIFICAÇÃO

MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR

QUOTA-QUOTA ESTADUAL / MUNICIPAL

 Dando cumprimento às disposições da Lei nº 9452 de 20 de março de 1997, notificamos: a Câmara Municipal; a Comunidade; aos Conselhos 
Municipais; aos Partidos Políticos; aos Sindicatos dos Trabalhadores, às Entidades Empresariais do Município e a quem mais possa interessar, o re-
cebimento dos recursos através do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação-Ministério da Educação Governo Federal, destinados ao custeio 
das ações e serviços sócio-assistenciais de caráter continuado:

 PROGRAMA ORDEM BANCÁRIA DATA OB VALOR BANCO AGÊNCIA CONTA

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE 410197 01/11/13 56.260,00 1 1596 0000235628
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE 409419 01/11/13 56.260,00 1 1596 0000235628
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE 409429 01/11/13 56.260,00 1 1596 0000235628
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE 413264 16/12/13 52.260,00 1 1596 0000235628
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA 409415 01/11/13 6.336,00 1 1596 0000235628
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA 410868 01/01/13 6,336,00 1 1596 0000235628
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- EJA 409433 01/11/13 6.336,00 1 1596 0000235628
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA 412951 16/12/13 6.336,00 1 1596 0000235628
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 409418 01/11/13 233.144,00 1 1596 0000235628
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - -ENSINO FUNDAMENTAL 409627 01/11/13 135.256,00 1 1596 0000235628
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 409436 01/11/13 135.256,00 1 1596 0000235628
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 413657 16/12/13 135.256,00 1 1596 0000235628
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 410119 01/11/13 34.878,00 1 1596 0000235628
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 409437 01/11/13 34.878,00 1 1596 0000235628
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 409416 01/11/13 41.430,00 1 1596 0000235628
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 413496 16/12/13 34.878,00 1 1596 0000235628
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA 410346 01/11/13 38.620,00 1 1596 0000235628
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA 409417 01/11/13 102.620,00 1 1596 0000235628
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA 409438 01/11/13 38.620,00 1 1596 0000235628
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA 412653 16/12/13 38.620,00 1 1596 0000235628

     TOTAL 1.243.504,00

 PROGRAMA ORDEM BANCÁRIA DATA OB VALOR BANCO AGÊNCIA CONTA

TRANSP. ESCOLAR PNATE - MÉDIO 601434 01/11/13 504,24 1 1596 0000152447
TRANSP.ESCOLAR PNATE - MÉDIO 601846 13/12/13 504,24 1 1596 0000152447

     TOTAL 1.243.504,00

 PROGRAMA ORDEM BANCÁRIA DATA OB VALOR BANCO AGÊNCIA CONTA

REPASSE DA COTA DO SE A ESTADOS DF E MUNICIPIOS 751611 19/11/13 1.164.979,64 1 1596 14.674-9
REPASSE DA COTA DO SE A ESTADOS DF E MUNICIPIOS 751679 30/12/13 1.173.971,96 1 1596 14.674-9

     TOTAL 2.338.951,60

Santana de Parnaiba, 30 de dezembro de 2013. 

ELVIS LEONARDO CEZAR
Prefeito Municipal

* TODOS OS RECURSOS DEPOSITADOS
BANCO:001 - BRASIL   AGENCIA: 1596-2

DATA VALOR DATA VALOR

08/11/13 1.340.483,81 09/12/13 1.385.612,87
20/11/13 200.053,55 10/12/13 990.031,34
29/11/13 666.645,97 20/12/13 536.229,31

30/12/13 753.733,30
TOTAL MÊS

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO C/C:70.007-X 25/11/13 43.008,28 26/01/13 41.320,98
TOTAL MÊS

DEZEMBRO

2.207.183,33 3.665.606,82

NOVEMBRO

NOTIFICAÇÃO

ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI
87/96 C/C 70 007 X 29/11/13 46.945,93 30/12/13 46.945,93

Dando cumprimento às disposições da Lei nº 9452 de 20 de março de 1997,
notificamos: a Câmara Municipal; a Comunidade; aos Conselhos Municipais; aos Partidos
Políticos; aos Sindicatos dos Trabalhadores, às Entidades Empresariais do Município e a
quem mais possa interessar, o recebimento dos recursos transferidos do Governo
Federal, na forma abaixo descrita.

PROGRAMA

43.008,28 41.320,98

FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS C/C:
70.001-0

TOTAL MÊS
08/11/13 1.032,57 10/12/13 791,20
29/11/13 173,23 20/12/13 90,45

TOTAL MÊS
05/11/13 2.223.564,10 03/12/13 1.974.430,79
12/11/13 3.025.651,37 10/12/13 4.052.468,66
19/11/13 1.396.550,34 17/12/13 1.569.807,21
26/11/13 2.064.184,50 24/12/13 1.798.075,04

30/12/13 1.955.897,52
TOTAL MÊS

SIM - IMPOSTO SIMPLES C/C:70.007-X 08/11/13 361,51 10/12/13 362,42
TOTAL MÊS

ANP - ROYALTIES DA ANP-LEI 9.478/97 C/C:70.007-X 25/11/13 44.755,35 26/12/13 33.382,06
TOTAL MÊS

TOTAL MÊS
05/11/13 8.392,47 03/12/13 9.891,82
12/11/13 52.819,61 17/12/13 48.514,37
26/11/13 17.554,44 24/12/13 17.474,34

TOTAL MÊS
03/12/13 283,86
24/12/13 17.504,23
30/12/13 272,73

TOTAL MÊS

20.732,82

19/11/13

1.205,80

44.755,35

8.709.950,31 11.350.679,22

881,65

87/96 C/C:70.007-X 29/11/13 46.945,93 30/12/13 46.945,93

46.945,93

361,51 362,42

78.766,52 75.880,53

33.382,06

23.147,98 18.060,82

27.307,87

CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO
MINERAL (DNPM) C/C: 70.008-8

RPM - ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL
C/C:70.008-8

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL C/C:70.016-9

23.147,98

IPM - IPI EXPORTAÇÃO - COTA MUNICIPIO
C/C:100.502-2

06/11/13 20.732,82 06/12/13 27.307,87

ICS-ICMS ESTADUAL C/C:100.502-2

46.945,93

(continuação)

05/11/13 1.475.141,90 03/12/13 1.349.159,65
08/11/13 378.401,99 10/12/13 2.913.292,86
12/11/13 1.951.639,66 17/12/13 1.055.261,08
19/11/13 926.921,47 20/12/13 136.835,87
20/11/13 58.017,51 24/12/13 1.217.149,51
26/11/13 1.352.126,20 30/12/13 524.298,66
29/11/13 192.193,47

TOTAL MÊS

01/11/13 28.632,43 02/12/13 13.046,48
04/11/13 25.425,00 03/12/13 58.034,03
05/11/13 3.395,51 04/12/13 1.613,11
06/11/13 10.551,65 05/12/13 3.699,31
07/11/13 2.349,61 06/12/13 2.331,98
08/11/13 5.292,23 09/12/13 5.132,98
11/11/13 9.263,03 10/12/13 5.288,81
12/11/13 14.511,32 11/12/13 41.413,73
13/11/13 25.906,39 12/12/13 24.233,38
14/11/13 12.157,44 13/12/13 28.787,46
18/11/13 23.233,20 16/12/13 18.519,23
21/11/13 635.353,81 17/12/13 13.488,75
22/11/13 291.256,18 18/12/13 53.139,19
22/11/13 284,40 19/12/13 48.919,49
25/11/13 140.811,23 20/12/13 83.479,65
26/11/13 42.025,94 23/12/13 142.373,15
27/11/13 19.774,32 24/12/13 765.834,94
28/11/13 6.133,94 27/12/13 19.736,40
29/11/13 10.744,53 30/12/13 7.179,90

31/12/13 8.940,62

VALORVALORDATA 

SNA - SIMPLES NACIONAL C/C:21.371-3

FUNDEB - FUNDO MANUT DESC EDUC BASICA E
VLRIZ PROF EDUC C/C:20.682-2

7.195.997,636.334.442,20

PROGRAMA

PROGRAMA

DATA 

DATA VALORDATA VALOR

,
TOTAL MÊS

Santana de Parnaíba, 30 de dezembro de 2013.

1.345.192,59

ELVIS LEONARDO CEZAR
Prefeito Municipal

1.307.102,16

VISITE SANTANA DE PARNAÍBA
Acesse: www.santanadeparnaiba.sp.gov.br

CARNAVAL TRADICIONAL DE RUAFoto: Marcio Koch
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EDITAL - PROCESSO SELETIVO SIMPLES DO
 PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO DESEMPREGO DE SANTANA DE PARNAÍBA – PMADSP

INSTRUÇÕES ESPECIAIS

 A Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, torna público, na forma prevista na Lei Municipal nº 3.257 de 18/04/13 e Decreto Nº 3492 de 22/04/13, que dispõe sobre a 
criação do Programa Municipal de Auxílio Desemprego de Santana de Parnaíba – PMADSP, a abertura de inscrição para o processo seletivo simples com o objetivo de selecionar mão de obra desempre-
gada, visando proporcionar ocupação, qualificação profissional e renda, o qual será regido pelas instruções especiais constantes do presente instrumento elaborado em conformidade com os ditames da 
Legislação Federal e Municipal, vigentes e pertinentes.

I – DO PROCESSO 

1.1. O presente Processo será realizado para atender as prioridades da Administração Pública em relação à 
capacitação da mão de obra desempregada, prevista no Programa Municipal de Auxílio Desemprego de 
Santana de Parnaíba – PMADSP; e em caráter assistencial, visando proporcionar ocupação, qualifica-
ção profissional e renda para até 300 (trezentas) pessoas conforme a necessidade da municipalidade. 
A participação no Programa Municipal de Auxílio Desemprego de Santana de Parnaíba – PMADSP im-
plica na prestação, em caráter eventual, mediante a prestação de serviços de interesse da comunidade, 
sem vínculo empregatício, junto a qualquer órgão da Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba.

1.2.  A jornada de atividades no Programa Municipal de Auxílio Desemprego de Santana de Parnaíba – PMA-
DSP será de 06 (seis) horas/dia, pelo período de 05 (cinco) dias por semana, distribuídas de segunda 
a sexta-feira, dos quais 01 (um) será destinado a participação em cursos de qualificação profissional 
com carga horária de até 06 (seis) horas/dia, determinado pela Secretaria Municipal de Assistência So-
cial.

1.3. Os integrantes do Programa Municipal de Auxílio Desemprego de Santana de Parnaíba – PMADSP de-
senvolverão atividades relacionadas à:

 a) manutenção de prédios e equipamentos públicos;
 b) limpeza, capina e consertos diversos em praças e canteiros públicos;
 c) limpeza, varrição e conservação de logradouros;
 d) limpeza, remoção de entulhos, capinas e/ou roçadas em terrenos baldios;
 e) consertos de passeios públicos;
 f) outros serviços e obras compatíveis.

1.4. O Programa concede ao integrante uma bolsa auxílio mensal, no valor de 01 (um) Salário Mínimo Na-
cional.

 
1.5. Os integrantes do Programa terão direito a: 

 a) Vale Transporte, desde que o integrante do Programa comprove residir a mais de 02 (dois) quilôme-
tros do local onde serão efetuadas as atividades;

 b) Cesta básica de alimentos;
 c) Uniformes e equipamentos de segurança;
 d) Curso de Qualificação Profissional.

1.5.1. Os benefícios previstos nos itens 1.4 e 1.5 serão concedidos aos integrantes do Programa pelo período 
de 09 (nove) meses.

1.6. A Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba fará seguro de acidentes pessoais a todos os participan-
tes perante instituição bancária oficial. As despesas decorrentes da contratação do seguro em referên-
cia correrão por conta do participante do Programa, sendo descontado diretamente da respectiva folha 
de pagamento.

1.7. São motivos de exclusão do Programa Municipal de Auxílio Desemprego de Santana de Parnaíba – 
PMADSP:

 a) se o beneficiário obtiver ocupação remunerada;
 b) se o beneficiário descumprir quaisquer dos requisitos previstos ou desatender as ordens dos coor-

denadores do programa;
 c) se a renda bruta familiar ultrapassar o limite de 04 (quatro) salários mínimos nacional devidamente 

comprovada;
 d) se o beneficiário mudar-se para outro Município;
 e) apresentar três faltas consecutivas ou oito faltas alternadas sem justificativa;
 f) se o beneficiário prestar declaração falsa ou usar de qualquer meio  ilícito para obtenção de vantagens.

1.7.1 Observação: sem prejuízo da sanção penal, o beneficiário que gozar ilicitamente do auxílio, será obriga-
do a efetuar o ressarcimento integral e corrigido da importância recebida indevidamente.

1.8. Após o período de inscrições, será iniciado o processo de pesquisa junto aos órgãos para verificação 
de que o inscrito não é integrante de programas de seguro-desemprego ou qualquer outro programa 
social equivalente por parte de entidade pública e privada. Para que não ocorra prejuízo à Administração 
Pública, as convocações para efeito de preenchimento de vagas poderão ocorrer, sem que a resposta 
final das pesquisas tenham concluido, e, caso seja constatado inveracidade, o integrante poderá ser 
eliminado do Programa a qualquer momento.

Prestação de 
serviços gerais 
de interesse à 
comunidade

6 horas/dia, sendo 4 
dias de trabalho e 1 
dia de curso de qua-
lificação profissional 
com carga horária de 

até 6 horas

100
(03 vagas para 

deficientes)

- Maior de 18 anos
- Desempregado há 

pelo menos 30 dias
- Residente no 

município de Santana 
de Parnaíba há pelo 
menos 1 ano 

1 salário
mínimo nacional

QUADRO RESUMO
ATIVIDADE Nº DE VAGAS CARGA HORÁRIA EXIGÊNCIA MÍNIMA VALOR DA BOLSA

1.9. Será publicado Edital de Convocação, no site da Prefeitura www.santanadeparnaiba.sp.gov.br e nas 
Unidades da Secretaria de Assistência Social, as informações de local, data e horários para apresenta-
ção dos classificados, bem como a relação de documentos a serem apresentados.

1.10. Os integrantes classificados e convocados, para efeito de preenchimento das vagas disponíveis, ficam 
sujeitos à apresentação de documentos que comprovem a veracidade de suas informações, devendo 
para tanto, firmar o Termo de Adesão ao Programa Municipal de Auxílio Desemprego de Santana de 
Parnaíba – PMADSP.

1.11. O prazo de validade deste Processo Seletivo simples será de 09 (nove) meses, a contar da data de ad-
missão.

1.12. Do número total de vagas oferecidas, 3% (três por cento) ficam destinadas a pessoas portadoras de 
deficiência física.

II – DAS CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO

2. Para se inscrever o candidato deverá ler o Edital em sua íntegra e preencher as condições para inscri-
ção especificadas a seguir:

 a) Ter idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos;
 b) No caso do sexo masculino, estar quites com o Serviço Militar;
 c) Ser eleitor e estar quite com a Justiça Eleitoral;
 d) Comprovadamente estar em situação de desemprego há pelo menos 30 (trinta) dias, e que não seja  

beneficiário do seguro desemprego ou qualquer outro programa assistencial equivalente por parte de 
entidade pública ou privada;

 e)  residir no Município de Santana de Parnaíba há pelo menos 01 (um) ano, mediante comprovação 
através de conta de água, luz ou telefone, ou declaração, firmada sob pena de Lei, na hipótese de resi-
dir com terceiros;

 f)  renda familiar  inferior a 04 (quatro) salários mínimos, devidamente comprovada;
 g) Ter aptidão física e mental e não ser portador de deficiência física incompatível com o exercício da 

Função.

2.1. Será permitida a inscrição de no máximo 02 (dois) beneficiários por núcleo familiar. Para efeito do Pro-
grama Municipal de Auxílio Desemprego de Santana de Parnaíba – PMADSP, considera-se família o nú-
cleo de pessoas formado por, no mínimo, um dos pais ou responsável legal, filhos e/ou dependentes 
que estejam sob a tutela ou guarda, devidamente formalizados pelo juízo competente, bem como pa-
rentes e outros indivíduos que residam com o grupo sob o mesmo teto e contribuam economicamente 
para a sua subsistência.

III – DAS INSCRIÇÕES

3. A inscrição do candidato implicará na completa ciência e aceitação das normas e condições estabele-
cidas neste edital e na legislação pertinente, acerca das quais não poderá alegar desconhecimento.

3.1. Para o preenchimento da ficha de inscrição, será necessário a apresentação dos documentos originais: 
RG-Cédula Oficial de Identidade, CPF, Carteira de Trabalho e comprovante (atual e de um ano atrás) de 
que reside no Município de Santana de Parnaíba há pelo menos 1 (um) ano, que poderá ser compro-
vado através de conta de água, luz ou telefone, ou declaração, firmada sob pena de Lei, na hipótese de 
residir com terceiros.

3.2. Data, horário e local das inscrições:
       
 a) Nos dias 13 e 14/02, horário das 9h às 16h nas Unidades da Secretaria de Assistência Social rela-

cionadas  abaixo,  portando documentos originais constante no ítem 3.1 .  

Unidades da Secretaria de Assistência Social:

3.3. Caso o número de inscrições supere o número de vagas existentes, a preferência no presente programa 
obedecerá a seguinte ordem de critérios:

 I – maior número de dependentes menores de 21 (vinte e um) anos ou, se maiores, comprovadamente 
incapazes;

 II – mulheres arrimo de família;

CRAS - CENTRO 
Rua: Santa Cruz, 155 - Centro
Fone: 4622-7050

CRAS – FAZENDINHA
Rua: Lua Crescente, 09 – Fazendinha
Fone: 4156-3419 / 4156-6373

CRAS – SÃO PEDRO
Av. das Conchas, 751 – São Pedro
Fone: 4156-4947 / 4705-2654

CRAS – CASA DA FAMÍLIA
Rua: Moacir da Silveira, 954 – Isaura
Fone: 4151-1679

NAS – JD. ITAPOÃ
Rua: Limeira, 12 – Poupança
Fone: 4705-3015

NAS – COLINAS
Rua: João Batista Castanheto, 96 – Colinas
Fone: 4157-2266
 
NAS – CURURUQUARA
Rua: Estrada Amador Bueno, 87 – Cururuquara
Fone: 4155-1280

NAS – VILA ESPERANÇA
Rua Pedregulho, 10  - Vila Esperança
Fone: 4154-6220
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 III – maior idade;
 IV – maior tempo de desemprego.

3.4. As informações prestadas na ficha de inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, cabendo 
a Prefeitura o direito de excluir do Processo aquele que preenchê-la com dados incorretos, bem como 
aquele que prestar informações inverídicas, ainda que o fato seja constatado posteriormente.

IV – DA INSCRIÇÃO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

4. Às pessoas com deficiência é assegurado o direito de se inscrever neste programa, desde que as atri-
buições da função pretendida sejam compatíveis com a deficiência de que são portadores, conforme 
estabelecido no Decreto Federal nº 3.298, de 20/12/1999, alterado pelo Decreto Federal nº 5.296, de 
02/12/2004.

4.1. Em obediência ao disposto na Lei Estadual nº 12.907, de 15/04/2008 e a Lei Municipal nº 3.257, de 
18/04/2013., aos candidatos com deficiência, será reservado, o percentual de 3% (três por cento) das 
vagas.

4.2. Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas 
no art. 4º, do Decreto Federal nº 3.298, de 20/12/1999, alterado pelo Decreto Federal nº 5.296, de 
02/12/2004.

4.3. Será eliminado da lista de deficientes o candidato cuja deficiência assinalada na ficha de inscrição, não 
se constate, devendo o mesmo constar apenas da lista de classificação geral de aprovados.

4.4. Após o ingresso do candidato com deficiência, esta não poderá ser arguida para justificar a concessão 
de readaptação da função e de aposentadoria por invalidez e afastamentos médicos.

4.5. O candidato inscrito como deficiente deverá especificar no momento de sua inscrição, a sua deficiên-
cia, anexando Laudo Médico recente, expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses antes do término 
das inscrições, contendo obrigatoriamente o número do CID-10. 

4.6. As vagas que não forem providas por falta de candidatos, serão preenchidas pelos demais candidatos 
aprovados.

V – DA CLASSIFICAÇÃO FINAL DOS CANDIDATOS

5. O resultado do processo seletivo simples será divulgado a partir do dia 20 de Fevereiro de 2014  no 
site da Prefeitura de Santana de Parnaíba, no endereço eletrônico  www.santanadeparnaiba.sp.gov.br e 
afixado nas Unidades da Secretaria de Assistência Social a divulgação dos candidatos convocados.

5.1. É de responsabilidade do candidato a ciência do presente Edital, não podendo o candidato alegar 
desconhecimento de quaisquer itens constantes no presente Edital.

5.2. A classificação no presente processo seletivo simples não gera aos candidatos direito à contratação 
para o Programa Municipal de Auxilio Desemprego de Santana de Parnaíba - PMADSP, cabendo à Pre-
feitura do Município de Santana de Parnaíba o direito de  convocar os candidatos em número estri-
tamente necessário, não havendo obrigatoriedade de contratação de todos os candidatos, bem como 
não permite escolha do local de trabalho.

5.3. CASO O CANDIDATO NÃO ACEITE A VAGA EXISTENTE, SERÁ CONSIDERADO DESISTENTE DO PRO-
CESSO SELETIVO SIMPLES.

VI – DA CONTRATAÇÃO

6. A contratação dos candidatos obedecerá rigorosamente à ordem de classificação dos candidatos apro-

vados, observada a necessidade da Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba e o limite fixado 
pela  Lei Municipal Nº 3.257 de 18/04/2013, regulamentada pelo Decreto No. 3.492 de 22/04/2013.

6.1. A classificação no Processo Seletivo Simples não gera direito à contratação, mas esta, quando se fizer, 
respeitará a ordem de classificação final 

6.2. Por ocasião da convocação que antecede a contratação, os candidatos convocados deverão apresentar 
documentos originais, acompanhados de uma cópia dos documentos descritos no item 3.2. que com-
provem os requisitos para provimento e que deram condições de inscrição estabelecidas no presente 
Edital.

6.2.1. Os candidatos serão convocados por meio de Edital que será afixado nos quadros de aviso das Unida-
des da Secretária Municipal de Assistência Social no dia 07/05/13 e no site da Prefeitura de Santana de 
Parnaíba www.santanadeparnaiba.sp.gov.br, com prazo até 10/05/13 para trazer os seguintes docu-
mentos:

 a) RG, 
 b) CPF, 
 c) Carteira de Trabalho, 
 d) Carteira de Reservista – se do sexo masculino, 
 e) Título de eleitor e comprovante de votação ou quitação eleitoral, 
 f) Bilhete de passe eletrônico (BEM Municipal) e 
 g) 2 comprovantes de endereço (atual e de 01 ano atrás, podendo ser de conta de água, luz ou telefo-

ne, ou declaração, firmada sob pena de lei, na hipótese de residir com terceiros. 

6.2.2. A omissão do candidato ou sua negação expressa será entendida como desistência da convocação, 
ensejando à administração ao chamamento do candidato seguinte na lista final de classificação.

6.3. No caso de desistência do candidato convocado, o ato será formalizado pelo mesmo por meio de termo 
de renúncia.

6.4. O não comparecimento, quando convocado, implicará na sua exclusão e desclassificação em caráter 
irrevogável e irretratável do Processo Seletivo Simples.

6.5. O candidato se obriga a manter atualizado o endereço e telefone de contato perante a Prefeitura do Mu-
nicípio de Santana de Parnaíba.

6.6. Os candidatos serão contratados através do Termo de Adesão ao Programa Municipal de Auxílio De-
semprego de Santana de Parnaíba – PMADSP.

VII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

7. A inexatidão das afirmativas e/ou irregularidades dos documentos apresentados, mesmo que verifica-
das a qualquer tempo, em especial na ocasião da contratação, acarretarão a nulidade da inscrição e 
desqualificação do candidato, com todas as suas decorrências, sem prejuízo de medidas de ordem ad-
ministrativa, civil e criminal.

7.1. Os casos omissos serão resolvidos conjuntamente pela Coordenação do Programa Municipal de Auxílio 
Desemprego de Santana de Parnaíba, no que tange a sua realização.

Santana de Parnaíba, 06 de Fevereiro de 2014.

Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba

DECRETO N° 3.581, DE  24  DE JANEIRO DE 2014

 (Nomeia os Membros da Junta Administrativa de Recursos de Infrações-JARI  do 
Município de Santana de Parnaíba).

 
  ELVIS LEONARDO CEZAR, Prefeito do Município de Santana de Parnaíba, Estado 

de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei e considerando 
o disposto na Lei Federal nº 9.503, de 23/09/97, suas alterações posteriores e nas 
demais Resoluções do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, bem como o 
disposto nas Leis Municipais nºs 2.361, de 10/05/02 e 2.399, de 25/11/02, 

DECRETA:
 Art. 1º. Ficam nomeados os membros da Junta Administrativa de Recursos e Infra-

ções-JARI, conforme composição abaixo:

 I  -  Representantes do Executivo Municipal
  a) titular:      Ubirajara da Palma Rosa - RG-4.938.895
  b) suplente:  Madalena Eliana Lima dos Santos - RG-24.736.734-5

 II - Representantes do Órgão de Trânsito do Município
  a) titular: Wagner Groff - RG- 4.826.944-X
  b) suplente: Maria de Lourdes dos Santos - RG-20.040.649-8

 III - Representantes do Sindicato dos Condutores de Veículos de Osasco e Região:

  a) titular: Luiz Carlos Cegatelli - RG-8.164.037
  b) suplente: Antonio Alves Filho -  RG-6.577.789

 Art. 2º. Nos termos do artigo 4º, Inciso I, da Lei nº 2.399, a JARI será presidida pelo Represen-
tante do Executivo Municipal, ou seu suplente.

 Art. 3º. O mandato dos membros do JARI será de 2 (dois) anos, podendo ser reconduzido pelo 
menos uma vez.

 Art.  4º. Este  Decreto  entra em vigor na data de sua publicação.

 Art.  5º. Revogam-se as disposições em contrário.

 Santana de Parnaíba, 24 de janeiro de 2014.

 ELVIS LEONARDO CEZAR
 Prefeito Municipal

 Registrado   em    livro     próprio    e    afixado    no    local    de    costume    na    data    supra.

 CLAUDIO LYSIAS DA SILVA 
 Secretário Municipal de Negócios Jurídicos
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DECRETO N°  3.582,  DE  27  DE JANEIRO DE 2014
(Dá nova redação ao artigo 8° do Decreto n° 2.346, de 30 de abril de 2002).

 ELVIS LEONRDO CEZAR, Prefeito do Município de Santana de Parnaíba, Estado de 
São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 

 DECRETA:

 Art. 1º. O artigo 8°, do Decreto n° 2.346, de 30 de abril de 2002, com alterações in-
troduzidas pelos Decretos nºs 3.269/10 e 3.296/11, passa a vigorar com a seguinte 
redação:

 “Art. 8º. Utilizar-se-ão para o transporte de escolares as seguintes modalidades de 
veículos dentre outras, todas sujeita a prévia aprovação da concedente: 

  I   - Perua Kombi ou equivalente, ano  e  modelo  não superior a 6 anos;
  II  - Vans - Tipo Sprinter, ano e modelo não superior a 6 anos;
  III - Micro-ônibus ou equivalente, ano e modelo não superior a 12 anos;
  IV - Ônibus, ano e modelo não superior a 12 anos.

DECRETO N°  3.583,  DE  31  DE  JANEIRO  DE  2014
(Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, parte de imóvel localizado no bairro 
Chácaras do Solar, Setor 02, Santana de Parnaíba-SP).

 ELVIS LEONARDO CEZAR, Prefeito do Município de Santana de Parnaíba, Estado de 
São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 

 DECRETA:

 Art. 1º. Fica declarado de utilidade pública, para  fins  de desapropriação, por via 
amigável ou judicial, parte de imóvel localizado na Rua Asteróide, caracterizado 
pelos lotes 37 e 38, da Quadra 41, no bairro Chácaras do Solar, Setor 02, Santa-
na de Parnaíba-SP, que consta pertencer a ANTONIO CARLOS GARCEZ PEREI-
RA JUNIOR e MARIANA DINIZ MENDONÇA ou quem de direito, constituído de 
283,04m² (duzentos e oitenta e três metros e quatro centímetros quadrados), 
tudo conforme planta e memorial descritivo, em anexo, que ficam fazendo parte 
integrante deste Decreto.

 Art. 2º. O imóvel declarado de utilidade pública, na forma do artigo 1º, destina-se à 
melhoria do sistema viário.

 Parágrafo único. Em caráter excepcional, até 31 de dezembro de 2014, serão ad-
mitidos, no Inciso III, veículos micro-ônibus ou equivalente com ano de fabricação 
e modelo não superior a 13 anos, somente aos condutores que já tenham obtido 
anteriormente Alvará de Transporte Escolar.”

 Art.  2º. Este  Decreto  entra em vigor na data de sua publicação.

 Art.  3º. Revogam-se as disposições em contrário.

 Santana de Parnaíba, 27 de janeiro de 2014.

 ELVIS LEONARDO CEZAR
  Prefeito Municipal

 Registrado   em    livro     próprio    e    afixado    no    local    de    costume    na    
data    supra.

 CLAUDIO LYSIAS DA SILVA 
 Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

 Art. 3º. A desapropriação  de que trata  este  Decreto é de  natureza URGENTE, para 
efeitos de imediata imissão de posse da área em referência, em conformidade com 
o disposto no artigo 15 do Decreto Lei nº 3.365/41 e posteriores alterações.

 Art. 4º. As despesas  decorrentes  com a execução  deste Decreto correrão por 
conta de dotação orçamentária própria, constante do orçamento vigente.

 Art. 5º.  Este  Decreto  entra em vigor na data de sua publicação.

 Art. 6º.  Revogam-se as disposições em contrário.

 Santana de Parnaíba, 31 de janeiro de 2014.

 ELVIS LEONARDO CEZAR
 Prefeito Municipal

 Registrado   em   livro     próprio   e    afixado    no    local    de    costume   na    data    supra.

 CLAUDIO LYSIAS DA SILVA 
 Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 02/2013

EDITAL DE PRORROGAÇÃO
PARA MATRÍCULA E REALIZAÇÃO DO CURSO INTRODUTÓRIO DE FORMAÇÃO INICIAL E

CONTINUADA PARA O CARGO DE AGENTE DE COMBATE À ENDEMIAS 

 A Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba, PRORROGA o prazo de inscrição para Matrícula e realização do Curso Introdutório de Formação Inicial e Continuada para o 
cargo de Agente de Combate às Endemias referente Concurso Público – Edital 02/2013.

 Os candidatos que ainda não se apresentaram para efetuar a matrícula no Curso Introdutório de Formação Inicial e Continuada poderão comparecer até o dia 07 de fevereiro de 
2014, das 09h00 às 17h00, no Setor de Dengue da Saúde (SEDES), situado na Rua Japão, nº 13, Bairro Jd. São Luiz, Santana de Parnaíba – SP.

 E, para que ninguém possa alegar desconhecimento é expedido o presente Edital de Prorrogação.

Santana de Parnaíba, 07 de fevereiro de 2014.
Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba
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PROCESSO SELETIVO - EDITAL Nº 01/2014

 A Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, torna público na forma prevista no Artigo 37 da Constituição Federal e da Lei Municipal nº 3.117, de 25/05/11 
e suas alterações, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Servidores Municipais de Santana de Parnaíba, bem como nos termos da Lei Federal nº 11.350/06, de 05 de outubro 
de 2006, que realizará através do Instituto Mais de Desenvolvimento Social, Processo Seletivo de Provas para provimento de vagas na Função de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, cuja admissão será 
realizada pelo Regime Jurídico Estatutário. O Processo Seletivo reger-se-á pelas disposições contidas nas Instruções Especiais, que ficam fazendo parte integrante deste edital.

INSTRUÇÕES ESPECIAIS

I – DO PROCESSO SELETIVO
1.1. O Processo Seletivo destina-se ao provi-
mento de 18 (dezoito) vagas para a Função de 
Agente Comunitário de Saúde, atualmente vagos 
e dos que vagarem, distribuídas em 18 (dezoito) 
USF - Unidades de Saúde da Família.

1.2. O prazo de validade do Processo Seletivo 
será de 1 (um) ano, contado a partir da data 
da homologação do resultado final, podendo, a 
critério da Prefeitura do Município de Santana 
de Parnaíba, ser prorrogado uma vez por igual 
período.
1.3. O Processo Seletivo para provimento da 
Função de Agente Comunitário de Saúde será 
realizado:
1.3.1. Por avaliação de conhecimentos gerais e 
específicos, através de uma prova objetiva, de 

LEGENDA:
(*) O candidato que mudar de endereço de domicílio após a sua contratação deverá comunicar imediatamente a sua mudança à Secretaria de Saúde do Município de Santana de Parnaíba;
(**) O Vencimento Inicial da Função de Agente Comunitário de Saúde é referente ao mês de fevereiro de 2014 e será acrescido o valor de R$ 200,00 do adicional de insalubridade previsto para 
a Função; e  
(***) As jornadas de trabalho serão cumpridas em escala fixa (diurna ou noturna) ou de revezamento, de acordo com as necessidades do setor.
Observação: De acordo com a Lei n° 3.261, de 02 de maio de 2013, o piso salarial remuneratório dos servidores públicos municipais é de R$ 1.000,00 (um mil reais).

1.7. Para se inscrever na Função de Agente Comunitário de Saúde, o candidato deverá pagar a importância de R$ 12,00 (doze reais), a título de ressarcimento com material e serviços, e optar por uma 
Unidade de Saúde da Família - USF, observando as Áreas de Abrangência da USF/Áreas de Atuação na Comunidade (rua, bairro, estrada, travessa), em conformidade com a localidade onde reside, 
conforme estabelecido na tabela abaixo:

caráter eliminatório e classificatório; e
1.3.2. Como requisito para o preenchimento 
da Função, os candidatos aprovados na prova 
objetiva e que estejam classificados até 3 (três) 
vezes o número de vagas existentes, para cada 
Unidade de Saúde da Família – USF deverá con-
cluir, com aproveitamento, o Curso Introdutório 
de Formação Inicial e Continuada, com frequên-
cia mínima de 95% (noventa e cinco por cento) 
de presença, de caráter eliminatório.
1.3.2.1. A critério da Administração Pública do 
Município de Santana de Parnaíba, o Curso In-
trodutório de Formação Inicial e Continuada po-
derá ter a frequência mínima reduzida para até 
75% (setenta e cinco por cento) de presença. 
1.3.3.  Os demais candidatos classificados no 
Processo Seletivo e não convocados para o Cur-
so de Formação, ficarão em lista de espera para 

futuras convocações para realização do curso, 
a critério da Administração Pública, se neces-
sário.
1.4. O Agente Comunitário de Saúde deverá, 
anualmente, comprovar, por meios julgados 
hábeis pela Administração Pública Municipal, 
a residência na sua área de atuação, sendo tal 
verificação fiscalizada permanentemente pelo 
município.
1.4.1. A mudança de residência do candidato da 
Área de Abrangência da Unidade de Saúde da 
Família implica em imediata dissolução do vín-
culo de trabalho.
1.4.2. A comprovação da residência na área da 
comunidade em que atuar, deverá ser realizada 
no ato da Matrícula para início do Curso Introdu-
tório de Formação Inicial e Continuada, por meio 
da apresentação de contas de água, luz ou tele-

fone, contrato de aluguel, em nome do candida-
to ou dos seus ascendentes ou descendentes 
até o 2º grau, ou cônjuge. Neste último caso, 
deverá também ser apresentada a comprovação 
da união, através de certidão de casamento ou 
declaração estável.
1.5. A Função de Agente Comunitário de Saú-
de será ocupada pelo servidor municipal de 
acordo com a qualificação profissional, confor-
me estabelecido nos anexos da Lei Municipal 
nº 3.117, de 25/05/11 e suas alterações, que 
dispõe sobre Plano de Cargos, Carreiras e Ven-
cimentos dos Servidores Municipais de Santana 
de Parnaíba.
1.6. O Requisito Mínimo Exigido, o Vencimento 
Inicial, a Carga Horária Semanal e a Atribuição 
para a Função de Agente Comunitário de Saú-
de, são os estabelecidos abaixo:

ATRIBUIÇÕES DA FUNÇÃO DE
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

Desenvolver atividades de prevenção das doenças e promoção da saúde, através de visitas domiciliares e de ações educativas 
individuais e coletivas nos domicílios e na comunidade, sob supervisão; Realizar o cadastramento das famílias; atualizando as 
fichas de cadastramento dos componentes das famílias; Participar na realização do diagnóstico demográfico e na definição 
do perfil sócio econômico da comunidade, na descrição do perfil do meio ambiente da área de abrangência, na realização 
do levantamento das condições de saneamento básico e realização do mapeamento da sua área de abrangência; Realizar o 
acompanhamento das micro-áreas de risco; Participar da programação das visitas domiciliares, elevando a sua frequência nos 
domicílios que apresentam situações de maior risco e/ou vulnerabilidade; Acompanhar o desenvolvimento das crianças de 0 a 
5 anos; Executar ações de vigilância de crianças menores de 01 ano consideradas em situação de risco; Identificar, monitorar 
e encaminhar gestantes às Unidades de Saúde de referência; Promover a imunização de rotina de crianças e gestantes; Orientar 
as pessoas, famílias e outros grupos sociais do seu micro-território sobre as ações desenvolvidas pelo Sistema de Saúde, pela 
Unidade Básica e sua equipe de referência, quanto a fluxos, protocolos, normas e rotinas; Conhecer e manusear o sistema de 
informação local, contribuir para o seu funcionamento adequado, alimentando-o com os dados pertinentes ao seu trabalho; 
Participar do planejamento, execução e avaliação de ações da sua equipe de referência e da sua Unidade de Saúde; Estimular a 
participação comunitária para ações que visem a melhoria da qualidade de vida da comunidade e Manejar o prontuário familiar 
com sigilo e ética profissional, para coletar dados necessários ao seu trabalho e realizar anotações necessárias à integração do 
seu trabalho com o dos outros membros da equipe.

VENCIMENTO 
INICIAL /

CARGA HORÁRIA 
SEMANAL

R$ 839,48 (**)

40h (***)

REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS
(a serem comprovados por ocasião

da convocação, que antecede a
contratação)

1. Residir na área da comunidade em 
que atuar, desde a data da publicação 
do edital do Processo Seletivo (*)
2. Haver concluído, com aproveitamen-
to, curso introdutório de formação inicial 
e continuada de frequência mínima de 
95%; e
3. Haver concluído o Ensino Fundamen-
tal.
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ATENÇÃO:
O CANDIDATO SOMENTE PODERÁ SE INSCREVER NO PROCESSO SELETIVO SE MORAR NA ÁREA DE ATUAÇÃO NA COMUNIDADE/RUA/BAIRRO DE CADA
UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA E DEVERÁ INDICAR O CÓDIGO DA USF NA FICHA DE INSCRIÇÃO ON-LINE CORRESPONDETE AO LOCAL ONDE RESIDE

CÓDIGO
DA USF

101
102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

VAGA(S)

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

USF – UNIDADE DE SAÚDE DA 
FAMÍLIA

USF JAGUARI - MICROÁREA  01
USF JAGUARI - MICROÁREA  02

USF JAGUARI - MICROÁREA  03

USF JAGUARI - MICROÁREA  04

USF JAGUARI - MICROÁREA  05

USF JAGUARI - MICROÁREA  06

USF CURURUQUARA -  MICROÁREA  01

USF CURURUQUARA -  MICROÁREA  02

USF CURURUQUARA -  MICROÁREA  03

USF CURURUQUARA -  MICROÁREA  04

USF MÓVEL-  MICROÁREA  01
(CHACARA DAS GARÇAS)

USF MÓVEL-  MICROÁREA  02
(SURU)

USF MÓVEL-  MICROÁREA  03
(CAPELA VELHA)

USF MÓVEL-  MICROÁREA  04
(SÍTIO DO MORRO - I)

USF MÓVEL-  MICROÁREA  05
(SÍTIO DO MORRO - II)

USF MÓVEL-  MICROÁREA  06
(INGAÍ I)

USF MÓVEL-  MICROÁREA  07
(INGAÍ II)

USF MÓVEL-  MICROÁREA  08
(INGAÍ III)

ÁREAS DE ABRANGÊNCIA DA USF / 
ÁREAS DE ATUAÇÃO NA COMUNIDADE/RUA/BAIRRO

Rua Satélite, Rua Órbita, Rua Asteróide, Rua Cometa, Rua Meteoro, Viela dos Farias, Rua Nebulosa, Rua Carolina e Rua Universo
Rua Delta, Rua Eire, Rua Alpha, Rua Beta, Rua Gama, Rua Foro, Travessas e Rua Meteoro (sem nome) – Jd. Clementino
Rua das Hortensias, Rua das Acácias, Rua das Gardênias, Rua das Magnólias (até altura da viela sem nome), Rua dos Crisântemos, Rua das 
Palmas, Rua das Primaveras, Rua dos Girassóis, Rua das Mimosas, Rua das Violetas, Rua das Margaridas, Rua dos Cravos, Rua das Rosas, Rua 
Princesa, Rua Juliana, Rua Marquesa e Estrada Ipanema (até altura da Rua das Magnólias)
Estrada Lourenço Salvador, Rua A, Rua B, Rua C, Travessas Estr. Lourenço Salvador, Ruas 19 a 25, Rua Escorpião, Rua Sagitário, Estrada do 
Jaguari (a partir da USF), Rua Mussum, Rua Assare, Rua Tabaré, Rua Oira e Rua Arapés
Rua Sol, Rua Antares, Rua Plutão. Rua Saturno, Rua Terra, Estrada Municipal D’Alexandro Carmine, Rua Júpiter, Rua Venus, Rua Netuno (até altura 
da Rua Venus), Rua Lua, Rua Cosmos e Rua Láctea
Rua da Mata, Rua das Camélias, Rua das Manadas, Rua Isolina Campos Rodrigues, Rua das Jasminas, Rua das Azaléias, Rua Fauna, Rua Flora, 
Estrada de Ipanema e Estrada Jaguari
Rua das Palmeiras, Rua Pedro Miguel, Rua Luiz Maximiliano Chiló, Rua João Dóglio, Rua Ederval Nune, Rua Amarílis, Estrada Velha do Cururuqua-
ra (altura da Rua das Palmeiras), Rua Piacentina, Rua América do Sul, Rua Guatemala, Rua Grécia, Rua Iraque, Rua Hawai, Rua Bermudas e Rua 
Suriname
Avenida Angola, Estrada Velha do Cururuquara (altura Condom. Recanto Maravilha), Rua Jamaica, Rua Hungria, Rua Madagascar, Rua Peru, Rua Polô-
nia, Rua Projetada, Rua Santa Maria, Rua Santa Luzia, Rua Santa Izabel, Rua Santa Rita, Rua Santa Helena, Rua Nossa Senhora de Lourdes, Rua Nossa 
Senhora de Fátima, Rua Jair Amante, Rua Angelo Miguel, Alameda Jose Basilio da Silveira, Alameda Braulio Agostinho de Oliveira, Alameda Theodoro 
Nascimento, Alameda Benedito Crispim de Oliveira, Alameda Paulo Marchesine, Rua Antonio Benedito Salvador, Rua Alaska e Rua Amador Bueno
Rua Romênia, Rua das Palmeiras, Rua Cuba, Rua Líbano, Rua Holanda, Rua Guiana, Rua Iuguslávia, Rua Bahamas, Rua Rússia, Rua América do 
Norte, Rua Índia, Rua Arábia Saudita, Rua El Salvador, Rua Ederval Nune, Rua Suriname, Rua Bermudas e Rua Moçambique
Estrada João Camargo Leite, Estrada dos Fidélis, Rua Eufrides Moreira Bastos, Rua Pedro Antunes Siqueira, Rua Marlon Costa Filho, Rua Benedito 
Martins da Cruz, Rua João Domingos, Rua Boanerg Almança Vilordes, Rua Benedito Antonio Lua, Rua João Bento de Morais, Rua do Córrego, Rua 
da Cachoeira, Rua da Lagoa, Caminho da Servidão e Rodovia Castelo Branco, km 41,5
Rua dos Bem-te-vis, Rua dos Pixoxós, Rua das Cotovias, Rua dos Pardais, Rua das Gaivotas, Rua das Águias, Rua dos Pombos, Rua dos Papa-
gaios, Rua dos Albatrozes, Rua dos Beija-Flores, Rua dos Pelicanos, Rua dos Pica-Paus, Rua das Codornas, Rua dos Tucanos, Rua das Cegonhas, 
Rua dos Uirapurus e Estrada Mun. Silvio Epifânio de Oliveira (início na Rua Jatobá s/n, até Rua Beija Flor)
Rua José Benevides de Souza Filho, Rua Santa Cruz, Avenida Mario J Jesus, Estrada Municipal Antonio da Silva Pontes, Estrada Municipal do Açoria-
no, Rua Santo Antonio, Estrada do Suru (n° 3900 até Estrada do Sítio de Cima) e Estrada do Suru Fazenda Mamba
Rua Nhambu, Rua da Harmonia, Estrada Ecoturítisca do Suru (até n°11.500), Rua Rubens Moraes Miguel, Avenida Vitor Chaves de Oliveira, Avenida 
Juvenal Santana Leite, Rua Pilade Salvador, Avenida Maria José de Jesus, Condominio Voturuna e Rua Francisco de Oliveira Sales
Estrada Municipal Velocino Araujo Bastos, Estrada Municipal do Sitio do Morro, Rua Cafundó, Rua Quilombo, Rua Bananal, Rua Bom Pastor, Rua 
Oropó, Rua da Paz, Rua das Cordilheiras, Rua dos Anjos e Estrada Municipal Heleio Ravan
Rua Thor, Rua Minerva, Rua Afrodite, Estrada Municipal Marechal Mascarenhas de Moraes (n° 6100 até 820), Rua Cicero Borges de 
Moraes e Rua Caiua
Rua Santiago, Rua Varginha, Rua Monte Rei, Rua Rio Bonito, Rua Ariane, Rua Monte Alto, Rua do Lageado, Rua Humaitá, Rua Palmeiras dos Índios, Rua 
Vista Alegre, Rua Formosa, Rua da Esperança, Rua das Belezas, Rua Novo Horizonte, Estrada Montes Claros(n°80 ao n°23), Rua Monte Castelo. Rua Bela 
Vista, Estrada Municipal Eufrides Moreira Bastos, Estrada Municipal Belo Vale, Estrada do Ingaí (N°23 ao n°10), Rua Campestre, Rua Cruzeiro e Rua Itaipu
Estrada Montes Claros (n°35 ao 58), Estrada do Ingaí (n°10 ao 153), AlamedaKarajá, Alameda Terena, Alameda Xavante, Estrada Municipal do 
Produtor, Rua da União, Alameda Guarani, Estrada Municipal do Veterinário, Estrada Municipal do Agricultor, Estrada Municipal do Agrônomo, Rua da 
Integração e Rua da Montanha
Rua Particular, Estrada Municipal Eufrides Moreira Bastos, Estrada Municipal Belo Vale e Estrada da Montanha (n° 514)

II – DAS CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO

2.1. Para se inscrever o candidato deverá ler o Edital 
em sua íntegra e preencher as condições para inscri-
ção especificadas a seguir:
a) Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa, am-
parada pelo Estatuto da Igualdade entre brasileiros 
e portugueses conforme disposto nos termos do 
parágrafo 1º, artigo 12, da Constituição Federal e do 
Decreto Federal nº 72.436/72;
b) Ter idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos;
c) No caso do sexo masculino, estar quite com o 
Serviço Militar;
d) Ser eleitor e estar quite com a Justiça Eleitoral;
e) Estar no gozo dos direitos Políticos e Civis;
f) Possuir até a data da convocação, que antecede 
a contratação, os documentos comprobatórios da 
ESCOLARIDADE/REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS 
para a função de Agente Comunitário de Saúde, 
conforme especificado no item 1.6, do capítulo I, do 
edital; 
g) Não ter sido demitido ou exonerado do serviço 
público (federal, estadual ou municipal) em conse-
quência de processo administrativo;
h) Não ter sido condenado por crime contra o Patri-
mônio, Administração, a Fé Pública, contra os Cos-
tumes e os previstos na Lei 11.343 de 23/08/2006;
i) Não registrar antecedentes criminais;
j) Ter aptidão física e mental e não ser portador de 
deficiência física incompatível com o exercício da 
função; e
k) Não ser aposentado por invalidez e nem estar com 
idade de aposentadoria compulsória nos termos do 
Artigo 40, inciso II, da Constituição Federal.

2.2. A comprovação da documentação hábil de que 
os candidatos possuem os requisitos exigidos no 
item 2.1, deste capitulo, será solicitada por ocasião 
da matrícula no Curso de Formação.
2.3. A não apresentação de qualquer dos documen-

tos implicará na impossibilidade de aproveitamento 
do candidato em decorrência de sua habilitação no 
Processo Seletivo, anulando-se todos os atos decor-
rentes de sua inscrição. 

III – DAS INSCRIÇÕES

3.1. A inscrição do candidato implicará o conheci-
mento e a aceitação tácita das normas e condições 
do Processo Seletivo, tais como se acham estabe-
lecidas neste Edital, bem como em eventuais adita-
mentos, comunicados e instruções específicas para 
a realização do certame, em relação às quais não 
poderá alegar desconhecimento.
3.2. Objetivando evitar ônus desnecessário o candi-
dato deverá orientar-se no sentido de recolher o va-
lor de inscrição, somente após tomar conhecimento 
de todos os requisitos exigidos para o Processo 
Seletivo.
3.3. As inscrições serão realizadas exclusivamente 
pela INTERNET, no endereço eletrônico www.institu-
tomais.org.br, no período das 10 horas do dia 10 de 
fevereiro de 2014 às 17 horas do dia 20 de fevereiro 
de 2014, observado o horário oficial de Brasília e os 
itens estabelecidos no capítulo II, deste edital.
3.4. O candidato ao realizar sua inscrição VIA IN-
TERNET, deverá ler e aceitar o requerimento de ins-
crição, preencher o formulário de inscrição on-line, 
transmitir os dados pela Internet e imprimir o com-
provante de inscrição.
3.5. O documento de boleto bancário deverá ser im-
presso para o pagamento da taxa de inscrição, após 
a conclusão do preenchimento da ficha de solicita-
ção de inscrição on-line.
3.6. Efetuar o pagamento da taxa de inscrição atra-
vés do boleto bancário, a título de ressarcimento de 
despesas com material e serviços, no valor de  R$ 
12,00 (doze reais), pagável preferencialmente em 
toda a rede bancária, com vencimento para o dia 21 
de fevereiro de 2014.

3.7.  As solicitações de inscrição via Internet, cujos 
pagamentos forem efetuados após o dia 21 de feve-
reiro de 2014, não serão aceitas.
3.8. O candidato deverá OBRIGATORIAMENTE EFE-
TUAR O PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, 
ATRAVÉS DO BOLETO BANCÁRIO EMITIDO PELA 
INTERNET.
3.9. O candidato que efetuar o pagamento da taxa 
de inscrição em desacordo com as instruções do 
item 3.8 deste edital, NÃO TERÁ A SUA INSCRIÇÃO 
EFETIVADA.
3.10. Efetivada a inscrição verifique atentamente se 
consta no seu boleto bancário a Função para o qual 
se inscreveu.
3.11. As inscrições somente serão acatadas após 
a comprovação do pagamento da taxa de inscrição, 
através da rede bancária.
3.12. O candidato inscrito NÃO deverá enviar cópia 
de documento de identidade, sendo de responsabi-
lidade exclusiva do candidato, os dados cadastrais 
informados no ato de inscrição, sob as penas da lei.
3.13. O candidato com deficiência deverá ler atenta-
mente o Capítulo IV deste edital e anotar na ficha de 
inscrição on-line a sua deficiência e se necessita de 
condição especial para a prova.
3.13.1. Para confirmação da deficiência do candida-
to, o mesmo deverá enviar, obrigatoriamente, laudo 
médico e caso necessite, solicitação de condição 
especial, via SEDEX, ao Instituto Mais, localizado à 
Rua Cunha Gago, 740 – CEP 05421-001 – São Pau-
lo – Capital, identificando no envelope o nome do 
candidato e do Processo Seletivo.
3.13.2. O laudo médico e/ou a solicitação de condi-
ção especial para a prova, deverá ser encaminhada 
até a data de encerramento das inscrições.
3.13.3. Após este período, será indeferida a condi-
ção do candidato com deficiência, bem como a soli-
citação de prova especial. 
3.14. O descumprimento das instruções para inscri-
ção implicará a não efetivação da inscrição.

3.15. As informações complementares referentes à 
inscrição estarão disponíveis no endereço eletrônico 
www.institutomais.org.br.
3.16. O Instituto Mais e a Prefeitura do Município de 
Santana de Parnaíba não se responsabilizam por so-
licitação de inscrição não recebida por motivos de 
ordem técnica dos computadores, falhas de comu-
nicação, congestionamento das linhas de comunica-
ção, bem como outros fatores de ordem técnica que 
impossibilitem a transferência de dados. 
3.17. A partir do dia 28 de fevereiro de 2014 o can-
didato deverá conferir no endereço eletrônico www.
institutomais.org.br se os dados da inscrição foram 
recebidos e se o valor da inscrição foi pago de acor-
do com o estabelecido neste edital.
3.17.1. Se o candidato não localizar seu nome de-
verá entrar em contato com o Instituto Mais através 
do telefone (0xx11) 2659-5746 /2659-5748 para 
verificar o ocorrido, nos dias úteis, no horário das 
9h às 17h.
3.18. É de responsabilidade do candidato a im-
pressão do Edital, não podendo o candidato alegar 
desconhecimento de quaisquer itens constantes no 
presente Edital. 
3.19. Não haverá devolução de importância paga, 
ainda que efetuada a mais ou em duplicidade, nem 
isenção total ou parcial de pagamento do valor da 
taxa de inscrição, seja qual for o motivo alegado.
3.20. O deferimento da inscrição dependerá do cor-
reto preenchimento da Ficha de Inscrição via Internet 
pelo candidato.
3.21. As informações prestadas na ficha de inscri-
ção são de inteira responsabilidade do candidato, 
cabendo a Prefeitura e ao Instituto Mais o direito de 
excluir do Processo Seletivo aquele que preenchê-la 
com dados incorretos, bem como aquele que prestar 
informações inverídicas, ainda que o fato seja cons-
tatado posteriormente.
3.22. A candidata lactante que necessitar amamen-
tar durante a realização da prova deverá encaminhar 
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sua solicitação, até o término das inscrições, via 
Sedex ou Carta Registrada (AR), ao Instituto Mais, 
localizado à Rua Cunha Gago, 740 – CEP 05421-
001 – São Paulo – Capital, identificando no envelope 
o nome da candidata e do Processo Seletivo.
3.22.1. Não haverá compensação do tempo de ama-
mentação em favor da candidata.
3.22.2. A criança deverá ser acompanhada, em am-
biente reservado para este fim, de adulto responsá-
vel por sua guarda (familiar ou terceiro indicado pela 
candidata).
3.22.3. Nos horários previstos para amamentação, 
a candidata lactante poderá ausentar-se temporaria-
mente da sala de prova, acompanhada de uma fiscal.
3.22.4. Na sala reservada para amamentação, fica-
rão somente a candidata lactante, a criança e uma 
fiscal, sendo vedada a permanência de babás ou 
quaisquer outras pessoas que tenham grau de pa-
rentesco ou de amizade com a candidata.
3.23. A solicitação de condições especiais para 
realização das provas será atendida obedecendo a 
critérios de viabilidade e de razoabilidade.
3.24. Não serão aceitas as solicitações de inscrição 
que não atenderem rigorosamente ao estabelecido 
neste Edital.
3.25. A Prefeitura do Município de Santana de Parna-
íba e o Instituto Mais eximem-se das despesas com 
viagens e estada dos candidatos para prestar as pro-
vas do Processo Seletivo e não se responsabilizam 
pelo extravio dos documentos enviados via SEDEX, 
caso exista.

IV – DA INSCRIÇÃO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

4.1. Às pessoas com deficiência é assegurado o di-
reito de se inscrever neste Processo Seletivo, desde 
que as atribuições da função pretendida sejam com-
patíveis com a deficiência de que são portadores, 
conforme estabelecido no Decreto Federal nº 3.298, 
de 20/12/1999, alterado pelo Decreto Federal nº 
5.296, de 02/12/2004.
4.2. Em obediência ao disposto no Decreto Federal 
nº 3.298, de 20/12/1999, alterado pelo Decreto Fe-
deral nº 5.296, de 02/12/2004, aos candidatos com 
deficiência, será reservado, por função, o percentual 
de 5% (cinco por cento) para as vagas que vierem 
a surgir no prazo de validade do Processo Seletivo.
4.3. Consideram-se pessoas com deficiência aque-
las que se enquadram nas categorias discrimi-
nadas no art. 4º, do Decreto Federal nº 3.298, de 
20/12/1999, alterado pelo Decreto Federal nº 5.296, 
de 02/12/2004.
4.4. Os candidatos com deficiência, aprovados no 
Processo Seletivo, após convocação, serão encami-
nhados para a Seção de Medicina e Segurança do 
Trabalho, objetivando a comprovação do enquadra-
mento da deficiência e sua correspondência com 
aquela declarada no ato de inscrição do Processo 
Seletivo.
4.5. A confirmação da deficiência pelo Médico Perito 
não garante ao candidato o acesso a Função, o que 
só ocorrerá após aprovação no exame admissional 
idêntico ao dos demais candidatos, a fim de com-
provar a capacidade laborativa necessária para o 
desempenho das atividades.
4.6. Será eliminado da lista de deficientes o candida-
to cuja deficiência assinalada na ficha de inscrição, 

não se constate, devendo o mesmo constar apenas 
da lista de classificação geral de aprovados.
4.7. Ao ser convocado para investidura na Função 
pública o candidato deverá se submeter a exame 
médico oficial ou credenciado pela Prefeitura, que 
terá decisão terminativa sobre a qualificação do can-
didato como deficiente ou não, e o grau de deficiên-
cia capacitante para o exercício da função.
4.7.1. Será eliminado da lista de pessoas com de-
ficiência o candidato cuja deficiência assinalada na 
Ficha de Inscrição não se constate, na forma do arti-
go 4° e seus incisos do Decreto Federal n° 3298/99 e 
suas alterações, devendo o mesmo constar apenas 
na lista de classificação geral.
4.7.2. Após o ingresso do candidato com defici-
ência, esta não poderá ser arguida para justificar a 
concessão de readaptação da função e de aposenta-
doria por invalidez e afastamentos médicos.
4.8. Os candidatos com deficiência participarão 
deste Processo Seletivo em igualdade de condições 
com os demais candidatos no que se refere ao con-
teúdo das provas, avaliação e critérios de aprovação, 
ao horário e local de aplicação das provas e à nota 
mínima exigida para todos os demais candidatos.
4.9. No ato da inscrição, o candidato com defici-
ência que necessite de tratamento diferenciado nos 
dias do Processo Seletivo deverá requerê-lo, indi-
cando as condições diferenciadas de que necessita 
para a realização das provas.
4.10. O candidato com deficiência que necessitar 
de tempo adicional para realização das provas de-
verá requerê-lo, com justificativa acompanhada de 
parecer emitido por especialista da área de sua de-

ficiência.
4.11. O candidato inscrito como deficiente deverá 
especificar no momento de sua inscrição, a sua de-
ficiência.
4.11.1. Durante o período das inscrições deverá en-
caminhar, via Sedex ou Aviso de Recebimento (AR), 
ao Instituto Mais, localizado na Rua Cunha Gago, 
740 – CEP 05421-001 – São Paulo – SP, as solici-
tações a seguir:
a) Laudo Médico recente, em cópia autenticada, ex-
pedido no prazo máximo de 12 (doze) meses antes 
do término das inscrições, contendo obrigatoria-
mente o número do CID; e
b) Condição especial para realização da prova, quan-
do for o caso.
4.11.2. O laudo médico enviado para o Instituto Mais 
não será devolvido ao candidato.
4.12. O candidato que não atender, dentro do prazo 
do período das inscrições, aos dispositivos mencio-
nados nos itens 4.9, 4.10 e 4.11. e seus subitens, 
não terá a condição especial atendida ou não será 
considerado deficiente, seja qual for o motivo ale-
gado.
4.13. As vagas que não forem providas por falta de 
candidatos, por reprovação no Processo Seletivo ou 
por não enquadramento como deficiente na perícia 
médica, serão preenchidas pelos demais candidatos 
aprovados, com estrita observância da ordem clas-
sificatória.
4.14. Os candidatos que no ato da inscrição se 
declararem deficientes, se aprovados no Processo 
Seletivo, terão seus nomes publicados na lista geral 
dos aprovados e em lista à parte.

V – DAS PROVAS DO PROCESSO SELETIVO

5.1. O Processo Seletivo constará de Prova Objetiva, composta de questões de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório, a ser realizada conforme estabelecido no Capítulo VI e, avaliada, conforme estabelecido 
no Capítulo VII, deste edital. 
5.2. Os candidatos serão avaliados neste Processo Seletivo conforme estabelecido na tabela a seguir:

MODELO DE REQUERIMENTO DE CONDIÇÃO ESPECIAL
Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba - Processo Seletivo - Edital n° 01/2014
Nome do candidato: 
Função: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vem REQUERER prova especial e/ou condições especiais para realização da prova.
Tipo de deficiência de que é portador: 
(OBS: Não serão considerados como deficiência os distúrbios de acuidade visual passíveis de correção simples do tipo miopia, astigmatismo, estrabismo e congêneres)
Dados especiais para aplicação das PROVAS: (Marcar com X no local apropriado, caso necessite de Prova Especial, em caso positivo, discriminar o tipo de prova de que necessita).
( ) NECESSITA DE PROVA ESPECIAL e/ou condições especiais (Relacionar qual o tipo de prova ou condição de que necessita): 
É obrigatória a apresentação de LAUDO MÉDICO (cópia legível e autenticada) com CID, junto a esse requerimento.
Datar / Local:__________________________________________________________________________________________________________________________________________
Assinatura: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.3. A Prova Objetiva versará sobre o seguinte 
conteúdo programático:

LÍNGUA PORTUGUESA - Ortografia. Plural de 
substantivos e adjetivos. Conjugação de verbos. 
Concordância entre adjetivo e substantivo e entre 
o verbo e seu sujeito. Confronto e reconhecimento 
de frases corretas e incorretas. Pontuação. 
Compreensão de textos.

MATEMÁTICA - Operações com números naturais 
e fracionários: adição, subtração, multiplicação e 
divisão. Problemas envolvendo as quatro operações. 
Sistema de medidas. Sistema monetário brasileiro.

CONHECIMENTOS GERAIS / ATUALIDADES 
(veiculados nos últimos seis meses da data da prova) 
- Cultura e sociedade brasileira: música, literatura, 
artes, arquitetura, rádio, cinema, teatro, jornais, 
revistas e televisão. Fatos e elementos de política 
brasileira. Descobertas e inovações científicas 
na atualidade e seus impactos na sociedade 
contemporânea. Meio ambiente e cidadania: 
problemas, políticas públicas, aspectos locais, 
nacionais e globais. Panorama local e internacional 
contemporâneo. Panorama da economia nacional e 
internacional 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - Princípios 

e Diretrizes do Sistema Único de Saúde e a Lei 
Orgânica da Saúde; Política Nacional de Atenção 
Básica - PNAB - Portaria n°648/GM/2006, 
(Atribuições do ACS); Atribuições e postura 
profissional do ACS; Cadastramento familiar e 
Mapeamento: finalidade e instrumentos; Conceito 
de territorialização, microárea e área de abrangência; 
Diagnóstico comunitário; Principais problemas de 
saúde da população e recursos existentes para o 
enfrentamento dos problemas; Pessoas portadoras 
de necessidades especiais; abordagem; medidas 
facilitadoras de inclusão social e direito legais; 
Saúde da criança, do adolescente, da mulher, do 
adulto e do idoso; Educação em Saúde; conceitos e 
instrumentos; Abordagem comunitária: mobilização 
e participação comunitária em saúde; Estatuto do 
Idoso; Acolhimento e Vínculo; Visita domiciliar; 
Estratégia Saúde da Família.

VI – DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS

6.1. A aplicação da Prova Objetiva está prevista para 
o dia 09 de março de 2014, na cidade de SANTANA 
DE PARNAÍBA, no período da tarde.

6.1.1. Caso o número de candidatos inscritos exceda 

a oferta de lugares existentes nos colégios da cidade 
de Santana de Parnaíba, o Instituto Mais se reserva 
do direito de alocá-los em cidades próximas para 
aplicação das provas, não assumindo, entretanto, 
qualquer responsabilidade quanto ao transporte e 
alojamento desses candidatos.

6.2. O Edital de Convocação contendo o local e 
horário para a realização da Prova Objetiva será 
divulgado no Diário Oficial do Município, a partir 
28 de fevereiro de 2014 e estará disponibilizado 
nos sites: www.institutomais.org.br e www.
santanadeparnaiba.sp.gov.br.
6.2.1. Se o candidato não localizar seu nome na 
relação constante do edital de convocação, deverá 
entrar em contato com o Instituto Mais através 
do telefone (0xx11) 2659-5746 /2659-5748 para 
verificar o ocorrido, nos dias úteis, no horário das 
9h às 17h.
6.2.2. É de inteira responsabilidade do candidato 
o acompanhamento da convocação para a Prova 
Objetiva, não podendo ser alegada qualquer espécie 
de desconhecimento.
6.3. Ao candidato somente será permitida a 
participação nas provas na respectiva data, horário 
e local, a serem divulgados de acordo com as 

informações constantes no item 6.2, deste capítulo.
6.3.1. O não comparecimento às provas, qualquer 
que seja o motivo, caracterizará desistência do 
candidato e resultará em sua eliminação do Processo 
Seletivo.
6.4. Não será permitida, em hipótese alguma, a 
realização das provas em outro dia, horário ou fora 
do local designado. 
6.5. Os eventuais erros de digitação de nome, 
número de documento de identidade, sexo, data de 
nascimento, entre outros, deverão ser corrigidos 
no dia da respectiva prova, através de formulário 
específico para correção de dados incorretos.
6.6. O candidato deverá comparecer ao local 
designado para a prova com antecedência mínima 
de 30 minutos, munido de:
a) Comprovante de inscrição, o qual não terá 
validade como documento de identidade;
b) ORIGINAL de um dos documentos de identidade 
a seguir: Cédula Oficial de Identidade; Carteira e/
ou cédula de identidade expedida pela Secretaria 
de Segurança, pelas Forças Armadas, pela Polícia 
Militar, pelo Ministério das Relações Exteriores; 
Carteira de Trabalho e Previdência Social; Certificado 
de Reservista; Passaporte; Cédulas de Identidade 

FUNÇÕES PROVAS Nº DE ITENS

Agente Comunitário de Saúde Objetiva

Língua Portuguesa
Matemática

Conhecimentos Gerais / Atualidades
Conhecimentos Específi cos

08
07
05
10
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fornecidas por Órgãos ou Conselhos de Classe, que 
por lei federal, valem como documento de identidade 
(OAB, CRC, CRA, CRQ etc.) e Carteira Nacional 
de Habilitação (com fotografia na forma da Lei n.º 
9.503/97).
c) caneta esferográfica de tinta preta ou azul.
6.6.1. Não será aceito como comprovação 
de pagamento recibo de “AGENDAMENTO DE 
PAGAMENTO”.
6.6.2. Os documentos apresentados deverão estar 
em perfeitas condições, de forma a permitir a 
identificação do candidato com clareza.
6.6.3. O candidato que no dia de realização das 
provas não estiver portando ao menos um dos 
documentos citados no item 6.6., alínea “b” deste 
capítulo, por motivo de perda, roubo ou furto, 
deverá apresentar documento que ateste o registro 
da ocorrência em órgão policial, expedido há, no 
máximo, trinta dias, ocasião em que será submetido 
à identificação especial, compreendendo coleta de 
assinaturas e de impressão digital em formulário 
próprio.
6.6.3.1. A identificação especial também será exigida 
do candidato, cujo documento de identificação 
apresente dúvidas relativas à fisionomia e/ou à 
assinatura do portador.
6.6.4. Não serão aceitos cópias de documentos de 
identidade, ainda que autenticada, bem como, não 
serão aceitos como documentos de identidade: 
certidões de nascimento, títulos eleitorais, carteiras 
de motorista (modelo antigo – sem foto), carteiras 
de estudante, carteiras funcionais sem valor 
de identidade nem documentos ilegíveis, não 
identificáveis e/ou danificados.
6.7. Não haverá segunda chamada, seja qual for o 
motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência 
do candidato.
6.8. No dia da realização das provas, na hipótese 
de o candidato não constar das listagens oficiais 
relativas aos locais de prova estabelecidos no Edital 
de Convocação, o Instituto Mais procederá à inclusão 
do referido candidato, por meio de preenchimento de 
formulário específico mediante a apresentação do 
recibo de pagamento (boleto bancário autenticado).
6.8.1. A inclusão de que trata o item 6.8 será 
realizada de forma condicional, e será confirmada 
pelo Instituto Mais na fase de Julgamento das provas 
objetivas, com o intuito de se verificar a pertinência 
da referida inclusão.
6.8.2. Constatada a improcedência da inscrição de 
que trata o item 6.8, a mesma será automaticamente 
cancelada sem direito a reclamação, 
independentemente de qualquer formalidade, 
considerados nulos todos os atos dela decorrentes.
6.9. No dia de realização das provas não será 
permitido ao candidato:
6.9.1. Entrar e/ou permanecer no local de exame 
com armas (mesmo que possua o respectivo 
porte), aparelhos eletrônicos (agenda eletrônica, 
bip, gravador, notebook, pager, palmtop, receptor, 
relógios com banco de dados, telefone celular, 
walkman etc.) ou semelhantes.
6.9.1.1. O descumprimento do item 6.9.1 deste 
capítulo, implicará na eliminação do candidato, 
caracterizando-se tentativa de fraude. 
6.9.2. Entrar ou permanecer no local de exame com 
vestimenta inadequada. 
6.9.3. Nenhuma espécie de consulta ou 

comunicação entre os candidatos, nem a utilização 
de livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer 
anotações.
6.10. O Instituto Mais e a Prefeitura do Município 
de Santana de Parnaíba não se responsabilizarão 
por perdas ou extravios de documentos, objetos 
ou equipamentos eletrônicos ocorridos no local 
de realização das provas, nem por danos neles 
causados.
6.11. Quanto às Provas Objetiva:
6.11.1. Para a realização da Prova Objetiva, o 
candidato lerá as questões no caderno de questões 
e marcará suas respostas na Folha de Respostas, 
com caneta esferográfica de tinta azul ou preta. A 
Folha de Respostas é o único documento válido para 
correção.
6.11.2. Não serão computadas questões não 
respondidas, nem questões que contenham mais 
de uma resposta (mesmo que uma delas esteja 
correta), emendas ou rasuras, ainda que legíveis.
6.11.3. Não deverá ser feita nenhuma marca fora do 
campo reservado às respostas ou assinatura, pois 
qualquer marca poderá ser lida pelas leitoras óticas, 
prejudicando o desempenho do candidato.
6.11.4. Ao terminar a prova, o candidato entregará 
ao fiscal da sala as folhas de respostas, cedidas 
para a execução das provas.
6.11.5. A totalidade das Provas terá a seguinte 
duração de 3 (três) horas.
6.11.6. Iniciadas as provas, nenhum candidato 
poderá retirar-se da sala antes de decorridas 1 hora 
do seu início.
6.12. Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação 
do tempo previsto para a aplicação das provas em 
razão de afastamento do candidato da sala de prova.
6.13. Será automaticamente excluído do Processo 
Seletivo o candidato que:
a) Apresentar-se após o fechamento dos portões ou 
fora dos locais pré-determinados;
b) Não apresentar os documentos exigidos no item 
6.6., alínea “b” deste Capítulo;
c) Não comparecer às provas, seja qual for o motivo 
alegado;
d) Ausentar-se da sala de provas sem o 
acompanhamento do fiscal ou antes do tempo 
mínimo de permanência estabelecido no Item 
6.11.6, deste capítulo;
e) For surpreendido em comunicação com outro 
candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou 
por qualquer outro meio de comunicação, sobre 
a prova que estiver sendo realizada, ou utilizando-
se de livros, notas, impressos não permitidos ou 
calculadoras;
f) For surpreendido utilizando telefone celular, 
gravador, receptor, pager, bip, notebook e/ou 
equipamento similar;
g) tiver o funcionamento de qualquer tipo de 
equipamento eletrônico durante a realização das 
provas;
h) Lançar mão de meios ilícitos para executar as 
provas;
i) Não devolver o material  cedido para realização 
das provas;
j) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos 
trabalhos ou agir com descortesia em relação a 
qualquer dos examinadores, executores e seus 
auxiliares, ou autoridades presentes;

k) Fizer anotação de informações relativas às suas 
respostas fora dos meios permitidos;
l) Ausentar-se da sala de provas, a qualquer tempo, 
portando as folhas de respostas;
m) Não cumprir as instruções contidas no caderno 
de questões de provas e na folha de respostas; e
n) Utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou 
ilegais para obter aprovação própria ou de terceiros.
6.14. Constatado, após as provas, por meio 
eletrônico, estatístico, visual, grafológico ou por 
investigação policial, ter o candidato utilizado 
processos ilícitos, suas provas serão anuladas e 
ele será automaticamente eliminado do Processo 
Seletivo.
6.15. A condição de saúde do candidato no dia 
da aplicação da prova será de sua exclusiva 
responsabilidade.
6.15.1. 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 Processo Seletivo. 
6.16. No dia da realização das provas não serão 
fornecidas por qualquer membro da equipe de 
aplicação das provas e/ou pelas autoridades 
presentes, informações referentes ao conteúdo das 
provas e/ou critérios de avaliação/classificação.
6.17. Motivarão a eliminação do candidato do 
Processo Seletivo, sem prejuízo das sanções penais 
cabíveis, a burla ou a tentativa de burla a quaisquer 
das normas definidas neste Edital ou a outras 
relativas ao Processo Seletivo, aos comunicados, às 
Instruções ao Candidato ou às Instruções constantes 
da prova, bem como o tratamento indevido e 
descortês a qualquer pessoa envolvida na aplicação 
das provas.
6.18. O gabarito oficial da Prova Objetiva estará 
disponível nos sites www.institutomais.org.br e 
www.santanadeparnaiba.sp.gov.br, no primeiro dia 
útil após a data de realização da prova e caberá 
recurso em conformidade com o Capítulo IX, deste 
edital.

VII – DA AVALIAÇÃO DA PROVA OBJETIVA

7.1. A Prova Objetiva será avaliada na escala de 0 
(zero) a 100 (cem) pontos.
7.2. Na avaliação da prova será utilizado o Escore 
Bruto.
7.2.1. O Escore Bruto corresponde ao número de 
acertos que o candidato obtém na prova.
7.2.2. Para se chegar ao total de pontos o candidato 
deverá dividir 100 (cem) pelo número de questões 
da prova, e multiplicar pelo número de questões 
acertadas.
7.2.3. O cálculo final será igual ao total de pontos 
do candidato.
7.3. Será considerado habilitado na Prova Objetiva o 
candidato que obtiver no conjunto das provas total 
de pontos igual ou superior a 30 (trinta).
7.4. O candidato ausente e não habilitado na prova 
objetiva estará automaticamente eliminado do 
Processo Seletivo.
7.5. Em hipótese alguma haverá revisão de provas.
7.6. Caberá recurso do resultado da prova objetiva, 
em conformidade com o Capítulo IX, deste edital.

VIII – DA CLASSIFICAÇÃO FINAL DOS CANDIDATOS

8.1. A nota final de cada candidato será igual ao total 
de pontos obtidos na Prova Objetiva.
8.2. Os candidatos serão classificados por ordem 
decrescente, da nota final, em lista de classificação 
por função.
8.3. Serão elaboradas duas listas de classificação, 
sendo uma geral com a relação de todos os 
candidatos, inclusive os candidatos com deficiência, 
e uma especial com a relação apenas dos candidatos 
com deficiência.
8.4. O resultado do Processo Seletivo, contendo a 
classificação final, será divulgado no Diário Oficial do 
Município e estará disponibilizado nos sites: www.
institutomais.org.br e www.santanadeparnaiba.
sp.gov.br.
8.4.1. Da divulgação do resultado contendo a 
classificação final no Processo Seletivo caberá 
recurso conforme estabelecido no Capítulo IX, deste 
edital.
8.5. A lista de classificação Final/Homologação, 
após avaliação dos eventuais recursos interpostos, 
será publicada no Diário Oficial do Município.
8.6. No caso de igualdade na classificação final, dar-
se-á preferência sucessivamente ao candidato que:
a) Tiver idade superior a 60 (sessenta) anos até o 
último dia das inscrições, atendendo ao que dispõe o 
Estatuto do Idoso - Lei Federal nº 10.741/03;
b) Obtiver maior número de acertos na prova de 
Conhecimentos Específicos; 
c) Obtiver maior número de acertos na prova de 
Língua Portuguesa; 
d) Obtiver maior número de acertos na prova de 
Matemática, quando houver;
e) Obtiver maior número de acertos na prova de 
Conhecimentos Gerais / Atualidades;
f) Maior idade inferior a 60 (sessenta) anos até o 
último dia das inscrições.
8.7. A classificação no presente Processo Seletivo 
não gera aos candidatos direito à contratação para a 
Função, cabendo à Prefeitura do Município de Santana 
de Parnaíba o direito de aproveitar os candidatos 
aprovados em número estritamente necessário, não 
havendo obrigatoriedade de contratação de todos os 
candidatos aprovados, respeitando sempre a ordem 
de classificação, bem como não permite escolha do 
local e horários de trabalho.
8.7.1.  CASO O CANDIDATO NÃO ACEITE A VAGA 
EXISTENTE, SERÁ CONSIDERADO DESISTENTE DO 
PROCESSO SELETIVO.

IX – DOS RECURSOS

9.1. Os recursos poderão ser interpostos no prazo 
máximo de 1 (um) dia útil contado a partir da 
divulgação de cada etapa realizada, a saber:
a) Aplicação da Prova Objetiva;
b) Divulgação dos gabaritos oficiais da Prova 
Objetiva; e
c) Divulgação do resultado contendo o total de 
pontos e a classificação no Processo Seletivo. 
9.2. Os recursos interpostos que não se refiram 
especificamente aos eventos aprazados não serão 
apreciados.
9.3. O recurso deverá ser entregue PESSOALMENTE, 
das 9h00 às 16h30min, no seguinte local:

LOCAL DE ENTREGA DOS RECURSOS
Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba - Setor de RECURSOS HUMANOS, situado à 
Rua São Miguel Arcanjo, n.º 90 – Centro - Santana de Parnaíba – SP.

9.4. O recurso deverá ser individual e devidamente 
fundamentado e conter o nome do Processo 
Seletivo, nome e assinatura do candidato, número 
de inscrição, função, código da função e o seu 
questionamento.
9.5. Não serão aceitos recursos interpostos por outro meio 
que não seja o estabelecido no Item 9.3, deste capítulo.
9.6. Admitir-se-á um único recurso por candidato, 
para cada evento referido no item 9.1, deste capítulo.
9.7. A interposição dos recursos não obsta o regular 

andamento do cronograma do Processo Seletivo.
9.8. Caso haja procedência de recurso interposto 
dentro das especificações, poderá, eventualmente, 
alterar a nota/classificação inicial obtida pelo 
candidato para uma nota/classificação superior ou 
inferior ou ainda poderá ocorrer a desclassificação 
do candidato que não obtiver nota mínima exigida 
para habilitação.
9.9. Depois de julgados os recursos apresentados, 
será publicado o resultado final do Processo Seletivo 

com as alterações ocorridas em face do disposto no 
item 9.8., deste capítulo.
9.10. As respostas aos recursos. Após sua analise, 
serão encaminhadas ao Setor de Recursos Humanos 
da Prefeitura.
9.11. Não serão apreciados os recursos que forem 
apresentados:
a) Em desacordo com as especificações contidas 
neste capítulo;
b) Fora do prazo estabelecido;

c) Sem fundamentação lógica e consistente;
d) Com argumentação idêntica a outros recursos; e
e) Entregues em locais diferentes do especificado no 
item 9.3., deste capítulo.
9.12. Em hipótese alguma será aceito, vistas de 
prova, revisão de recurso, recurso do recurso ou 
recurso de gabarito final definitivo.
9.13. A banca examinadora constitui última instância 
para recurso, sendo soberana em suas decisões, 
razão pela qual não caberão recursos adicionais.



Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba
De 3 a 7 de fevereiro de 2014

14

www.santanadeparnaiba.sp.gov.br

MODELO DE FORMULÁRIO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO 

A Comissão do Processo Seletivo – Edital n° 01/2014 
Nome do Candidato:________________________________________________ 
Nº do Documento de Identidade: _____________________________ 
N.º de inscrição: ___________________________________________ 
Função: _________________________________________________ 
Telefone: __________________________ (mesmo que seja para recado) 
Referência: __________________________ (informe qual a etapa do Processo Seletivo) 
Nº da questão: _______ (apenas para o recurso do gabarito da prova objetiva) 
Questionamento: _____________________________________________________ 
Fundamentação lógica: _______________________________________________ 
Data/Local: _________________________ _____ / ______ / 2014 
Assinatura: ____________________________________ 

X – DO CURSO INTRODUTÓRIO DE FORMAÇÃO 
INICIAL E CONTINUADA DE FREQÜÊNCIA MÍNIMA - 
CARÁTER ELIMINATÓRIO

10.1. O Agente Comunitário de Saúde participará de 
Curso Introdutório de Formação Inicial e Continuada, 
conforme fixa a Lei Federal nº 11.350/06, de 05 de 
outubro de 2006.
10.2. Os candidatos classificados no Processo Seletivo 
e que estejam classificados até 3 (três) vezes o número 
de vagas existentes, para cada Unidade de Saúde da 
Família – USF deverá concluir, com aproveitamento, o 
Curso Introdutório de Formação Inicial e Continuada, 
com frequência mínima de 95% (noventa e cinco por 
cento) de presença, de caráter eliminatório.
10.2.1. A critério da Administração Pública do Município 
de Santana de Parnaíba, o Curso Introdutório de 
Formação Inicial e Continuada poderá ter a frequência 
mínima reduzida para até 75% (setenta e cinco por 
cento) de presença. 
10.3. Os demais candidatos classificados e não 
convocados para o Curso, permanecerão em lista 
de espera para futuras convocações, conforme a 
necessidade da Prefeitura do Município de Santana de 
Parnaíba.
10.4. O Agente Comunitário de Saúde somente 
poderá se matricular e realizar o Curso de Formação 
se comprovar “Residir na área da comunidade em que 
atuar, desde a data da publicação do edital do Processo 
Seletivo”, conforme estabelecido  nas Áreas de 
Abrangência da USF/Áreas de Atuação na Comunidade 
(rua, bairro, estrada, travessa), constantes na tabela 
citada no item 1.8, do capítulo I, deste edital.
10.4.1. A comprovação da residência na área 
da comunidade em que atuar será por meio da 
apresentação de contas de água, luz ou telefone, 
contrato de aluguel, em nome do candidato ou dos 
seus ascendentes ou descendentes até o 2º grau, 
ou cônjuge. Neste último caso, deverá também ser 
apresentada a comprovação da união, através de 
certidão de casamento ou declaração estável.
10.4.2. O candidato que não comprovar residir na área 
de comunidade que irá atuar não poderá se matricular e 
realizar o curso de formação e estará automaticamente 
eliminado do Processo Seletivo.
10.5. Os candidatos serão informados quanto ao 
local para a Matrícula e para a Realização do Curso 
de Formação por meio de “Edital de Convocação”, 
publicado no Diário Oficial do Município e divulgados 
na Internet, nos endereços www.institutomais.org.br 
e www.santanadeparnaiba.sp.gov.br, por ocasião da 
divulgação da homologação do Processo Seletivo. 
10.5.1. O candidato que não comparecer para realizar 
a matrícula no Curso de Formação não poderá realizá-
lo e estará automaticamente eliminado do Processo 
Seletivo.
10.6. É de inteira responsabilidade do candidato o 
acompanhamento da convocação para matrícula e 
realização do Curso de Formação.
10.7. Ao candidato somente será permitida a 
participação no Curso na respectiva data, horário 
e local, a serem divulgados de acordo com as 
informações constantes no edital de convocação.
10.8. O Curso Introdutório de Formação Inicial e 
Continuada terá caráter eliminatório e, portanto, não 
classificará os candidatos, apenas indicará aqueles 
candidatos capazes de alcançarem as competências 
propostas, excluindo automaticamente do Processo 
Seletivo aqueles candidatos que não as alcançarem.
10.9. O Curso Introdutório de Formação Inicial e 
Continuada terá o local, o período, o horário, a duração 
(horas/aula) e o seu desenvolvimento definidos pela 
Secretaria de Saúde do Município e será realizado em 
dias úteis e eventualmente aos sábados.

10.10. O objetivo do Curso Introdutório de Formação 
Inicial e Continuada é capacitar os candidatos para 
desempenharem adequadamente a função de Agente 
Comunitário de Saúde, através de métodos de ensino-
aprendizagem inovadores, reflexivos e críticos, 
baseados na aquisição de competências.
10.11. O Curso Introdutório de Formação Inicial e 
Continuada constará de aulas expositivas, trabalhos 
teóricos e trabalhos práticos, sob a coordenação da 
Secretaria de Saúde do Município.
10.12. Da frequência do Curso Introdutório de 
Formação Inicial e Continuada:
a) A frequência às atividades do Curso Introdutório de 
Formação Inicial e Continuada será aferida, diariamente, 
em cada turno, pela Coordenação do Curso.
b) O atraso e/ou saída antecipada, em cada turno, será 
considerado como falta no turno, estabelecido, como 
limite de tolerância, excepcionalmente, quinze minutos 
após o início das atividades e quinze minutos antes do 
fim das atividades.
c) Será eliminado do Curso Introdutório de Formação 
Inicial e Continuada e consequentemente, do Processo 
Seletivo, o candidato que não frequentar, no mínimo, 
95% das horas das atividades e/ou não satisfizer 
aos demais requisitos legais, regulamentares e/ou 
regimentais.
10.13. Dos critérios de avaliação do Curso Introdutório 
de Formação Inicial e Continuada:
a) As avaliações do Curso Introdutório de Formação 
Inicial e Continuada constarão de provas teóricas, ou 
trabalhos teóricos e/ou trabalhos práticos.
b) O candidato será considerado APTO no Curso 
Introdutório de Formação Inicial e Continuada, se 
atender simultaneamente aos seguintes critérios:
b.1.) Tiver frequência mínima de 95%; e 
b.2.) Atingir com aproveitamento todas as 
competências propostas.
10.14. A eliminação do candidato durante o Curso 
Introdutório de Formação Inicial e Continuada implicará 
sua consequente eliminação do Processo Seletivo, 
independentemente dos resultados obtidos nas provas 
objetivas.
10.15. O candidato que não formalizar a matrícula no 
Curso Introdutório de Formação Inicial e Continuada, 
dentro do prazo fixado no edital de convocação, será 
eliminado do Processo Seletivo.
10.16. Será considerado reprovado e, portanto, 
eliminado do Processo Seletivo o candidato que não 
comparecer ao Curso Introdutório de Formação Inicial e 
Continuada, desde o seu início, ou dele se afastar antes 
do seu final.
10.17. No encerramento do curso, será fornecido 
um certificado de conclusão do Curso Introdutório de 
Formação Inicial e Continuada, com frequência, a carga 
horária e o período de realização a todos os candidatos 
que tenham atingido os requisitos constantes neste 
edital.
10.18. A contratação do Agente Comunitário de 
Saúde, somente poderá ocorrer após conclusão, com 
aproveitamento, do Curso Introdutório de Formação 
Inicial e Continuada.
10.19. Não caberá recurso do resultado divulgado do 
Curso Introdutório de Formação Inicial e Continuada.
10.20. A realização do Curso de Formação ficará sobre 
total e inteira responsabilidade da Secretaria de Saúde 
da Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba.

XI – DA CONTRATAÇÃO

11.1. A contratação dos candidatos obedecerá 
rigorosamente à ordem de classificação dos candidatos 
aprovados, observada a necessidade da Prefeitura do 
Município de Santana de Parnaíba e o limite fixado pela 

Constituição e Legislação Federal com despesa de 
pessoal.
11.2. A aprovação no Processo Seletivo não gera direito 
à contratação, mas esta, quando se fizer, respeitará a 
ordem de classificação final.
11.3. Por ocasião da convocação que antecede a 
contratação, os candidatos classificados deverão 
apresentar documentos originais, acompanhados 
de uma cópia que comprovem os requisitos para 
provimento e que deram condições de inscrição 
estabelecidas no presente Edital.
11.3.1. Os candidatos serão convocados por meio de 
Edital que será divulgado no Diário Oficial do Município.
11.3.2. A omissão do candidato ou sua negação 
expressa será entendida como desistência da 
convocação, ensejando à administração ao 
chamamento do candidato seguinte na lista final de 
classificação.
11.3.3. É de inteira responsabilidade do candidato, 
acompanhar as publicações no Diário Oficial do 
Município, bem como, também poderá entrar em 
contato com o DRH da Prefeitura para acompanhar a 
evolução das convocações, ficando ciente de que não 
receberá nenhum tipo de comunicação. 
11.4. Após a publicação os candidatos terão o prazo 
máximo de 3 (três) dias úteis para apresentação dos 
documentos originais acompanhados de cópias 
reprográficas e terá o prazo máximo de 5 (cinco) dias 
corridos para assumir a Função.
11.4.1. Os documentos a serem apresentados são os 
discriminados a seguir: carteira de trabalho, certidão de 
nascimento ou Casamento, Título de Eleitor, Certificado 
de Reservista ou Dispensa de Incorporação, Cédula de 
Identidade – RG ou RNE, 2 (duas) fotos 3x4 recentes, 
Inscrição no PIS/PASEP ou rastreamento realizado 
na Caixa Econômica (caso o primeiro trabalho tenha 
sido  em empresa privada), ou Banco do Brasil (em 
empresa pública), CPF, Comprovantes de escolaridade, 
Certidão de Nascimento dos filhos, com idade inferior 
a 18 (dezoito) anos, salvo se inválido, Resultado de 
Antecedentes Criminais, comprovante de endereço 
atualizado em seu nome e numero de conta corrente 
do Banco Santander.
11.4.2. Caso haja necessidade a Prefeitura do 
Município de Santana de Parnaíba poderá solicitar 
outros documentos complementares.
11.4.3. A não apresentação dos documentos na 
conformidade deste Edital impedirá a formalização do 
ato de contratação.
11.5. Obedecida a ordem de classificação, os 
candidatos convocados serão submetidos a exames 
e/ou a apresentação de laudos específicos, conforme 
a natureza do função pretendido, que avaliará sua 
capacidade física e mental no desempenho das tarefas 
pertinentes a função a que concorrem.
11.5.1. As decisões do Serviço Médico da Prefeitura 
do Município de Santana de Parnaíba, de caráter 
eliminatório para efeito de contratação, são soberanas 
e delas não caberá qualquer recurso.
11.6. Não serão aceitos quaisquer tipos de protocolos 
no ato da convocação ou cópias dos documentos 
exigidos. 
11.7. No caso de desistência do candidato convocado, 
o ato será formalizado pelo mesmo por meio de termo 
de renúncia.
11.8. O não comparecimento, quando convocado, 
implicará na sua exclusão e desclassificação em 
caráter irrevogável e irretratável do Processo Seletivo. 
11.9. O candidato classificado se obriga a manter 
atualizado o endereço perante a Prefeitura do Município 
de Santana de Parnaíba.
11.10. O contrato de trabalho firmado entre a Prefeitura 
do Município de Santana de Parnaíba e o candidato 
apto a assumir a função de Agente Comunitário 

de Saúde poderá ser rescindido unilateralmente na 
hipótese de não atendimento ao disposto na Lei Federal                      
nº 11.350/2006.
11.11. Os candidatos classificados serão contratados 
pelo regime estatutário.

XII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

12.1. Todas as convocações, avisos e resultados 
referentes exclusivamente as etapas do presente 
Processo Seletivo, serão publicados no Diário Oficial do 
Município, afixados no DRH da Prefeitura do Município 
de Santana de Parnaíba e divulgado na Internet nos 
endereços eletrônicos www.institutomais.org.br e 
www.santanadeparnaiba.sp.gov.br.
12.2. Serão publicados no Diário Oficial do Município 
apenas os resultados dos candidatos que lograrem 
classificação no Processo Seletivo.
12.3. A aprovação no Processo Seletivo não gera direito 
à contratação, mas esta, quando se fizer, respeitará a 
ordem de classificação final. 
12.4. A inexatidão das afirmativas e/ou irregularidades 
dos documentos apresentados, mesmo que 
verificadas a qualquer tempo, em especial na ocasião 
da contratação, acarretarão a nulidade da inscrição 
e desqualificação do candidato, com todas as suas 
decorrências, sem prejuízo de medidas de ordem 
administrativa, civil e criminal.
12.5. Caberá ao Prefeito Municipal a homologação dos 
resultados finais do Processo Seletivo, a qual poderá 
ser efetuada por função, individualmente ou pelo 
conjunto de funções constantes do presente Edital, a 
critério da Administração.
12.6. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais 
alterações, atualizações ou acréscimos enquanto não 
consumada a providência ou evento que lhe disser 
respeito, circunstância que será mencionada em Edital 
ou aviso a ser publicado.
12.7. O candidato se obriga a manter atualizado o 
endereço perante o Instituto Mais, situado à Rua Cunha 
Gago, 740 – São Paulo – SP - CEP 05421-001, até 
a data de publicação da homologação dos resultados 
e, após esta data, junto a Prefeitura do Município de 
Santana de Parnaíba, no Setor de DRH, situado à 
Rua São Miguel Arcanjo, n.º 90 – Centro - Santana 
de Parnaíba – SP – CEP 06501-115, por meio  de 
correspondência com aviso de recebimento.
12.8. É de inteira responsabilidade do candidato 
acompanhar a publicação de todos os atos, editais 
e comunicados referentes a este Processo Seletivo, 
devendo ainda, manter seu endereço e telefone 
atualizados, até que se expire o se prazo de validade.
12.9. As despesas relativas à participação do candidato 
no Processo Seletivo e à apresentação para posse e 
exercício correrão à expensas do próprio candidato.
12.10. A Prefeitura do Município de Santana de 
Parnaíba e o Instituto Mais não se responsabilizam por 
quaisquer cursos, textos, apostilas e outras publicações 
referentes a este Processo Seletivo.
12.11. A realização do certame será feita sob exclusiva 
responsabilidade do Instituto Mais de Gestão e 
Desenvolvimento Social.
12.12. Os casos omissos serão resolvidos 
conjuntamente pela Comissão do Processo Seletivo da 
Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba e pelo 
Instituto Mais, no que tange a sua realização.

Santana de Parnaíba,  07 de  fevereiro de 2014.

Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba

REALIZAÇÃO: 
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PROCESSO SELETIVO - EDITAL Nº 02/2014

INSTRUÇÕES ESPECIAIS

A Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, torna público, na forma prevista no Artigo 37 da Constituição Federal e da Lei Municipal nº 3.120, de 25/05/11, 
alterada pela Lei Municipal nº 3143, de 22/08/11, que dispõe sobre a contratação de temporários no Município de Santana de Parnaíba, que realizará por meio do Instituto Mais de Gestão e 
Desenvolvimento Social, Processo Seletivo, com o objetivo de recrutar profi ssionais para FORMAÇÃO DE CADASTRO, visando às contratações emergenciais necessárias a municipalidade, 
cuja admissão será realizada pelo Regime Jurídico Estatutário, o qual será regido pelas instruções especiais constantes do presente instrumento elaborado em conformidade com os ditames 
da Legislação Federal e Municipal, vigentes e pertinentes.

I – DO PROCESSO SELETIVO

1.1. O presente Processo Seletivo será para 
FORMAÇÃO DE CADASTRO, visando às contratações 
emergenciais necessárias a municipalidade, 
tratando-se de contrato temporário de trabalho, 
com prazo determinado e que pode ser rescindido a 
qualquer momento.

1.2. O prazo de validade deste Processo Seletivo 
será de 1 (um) ano, podendo ser prorrogado por 
igual período, a contar da data de homologação da 
publicação do resultado final.
1.3. Os servidores ocupantes das funções públicas 
previstas na forma da Lei Municipal nº 3.120, de 
25/05/11, alterada pela Lei Municipal nº 3143, de 
22/08/11, ficam submetidos às normas disciplinares 

do Estatuto dos Servidores Públicos.
1.4. Os vencimentos das Funções são referentes ao 
mês de fevereiro de 2014.
1.5. De acordo com a Lei n° 3.261, de 02 de maio de 
2013, o piso salarial remuneratório dos servidores 
públicos municipais é de R$ 1.000,00 (um mil reais).
1.6. A descrição sumária das funções será obtida no 

Anexo I, deste Edital.
1.7. As Funções, Campo de atuação (quando existir), 
os códigos das funções, carga horária semanal, 
vencimentos, requisitos mínimos exigidos e a 
taxa de inscrição, estão estabelecidos nas tabelas 
especificadas a seguir:

FUNÇÕES PARA DIVERSAS ÁREAS

FUNÇÃO CÓDIGO 
FUNÇÃO

CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL

VENCIMENTOS

ESCOLARIDADE / REQUISITOS MÍNIMOS 
EXIGIDOS

(a serem comprovados por ocasião da 
convocação, que antecede a nomeação)

TAXA DE 
INSCRIÇÃO

Agente de Serviços Gerais 201 12x36h (*) R$ 747,56 Alfabetizado

R$ 12,00Agente de Serviços Públicos 202 12x36h (*) R$ 1.164,24 Alfabetizado

Motorista 203 40h (*) R$ 968,15 (**) Ensino Fundamental Completo e CNH categoria “D” 

LEGENDA:

(*) As jornadas de trabalho serão cumpridas em turno de revezamento e/ou turno fixo (diurno ou noturno), de acordo com as necessidades do setor.

(**) Para o cargo de Motorista será incluso o Adicional de Condução de Veículos Leves, conforme Lei n° 3.262, de 02 de maio de 2013, previsto para a Função.

FUNÇÕES PARA ÁREA DA SAÚDE

FUNÇÃO CÓDIGO 
FUNÇÃO

CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL

VENCIMENTOS

ESCOLARIDADE / REQUISITOS MÍNIMOS 
EXIGIDOS

 (a serem comprovados por ocasião da 
convocação, que antecede a contratação)

TAXA DE 
INSCRIÇÃO

Técnico de Enfermagem 204 40h R$ 1.744,15 (**)
Ensino Médio Completo e curso Técnico em 
Enfermagem e Registro Profi ssional no órgão 
competente

R$ 14,50

Técnico de Enfermagem 205 12x36 h
plantão R$ 1.744,15 (**)

Ensino Médio Completo e curso Técnico em 
Enfermagem e Registro Profi ssional no órgão 
competente

Enfermeiro 206 30h (*) R$ 3.263,78 
(**)

Graduação Superior em Enfermagem e Registro 
Profi ssional no órgão competente

R$ 19,50
Farmacêutico 207 30h (*) R$ 3.163,78 (**) Graduação Superior em Farmácia e Registro 

Profi ssional no órgão competente

Fisioterapeuta 208 30h (*) R$ 3.063,78 Graduação Superior em Fisioterapia e Registro 
Profi ssional no órgão competente

Fonoaudiólogo 209 30h (*) R$ 3.063,78 Graduação Superior em Fonoaudiologia e Registro 
Profi ssional no órgão competente

LEGENDA:

(*) As jornadas de trabalho serão cumpridas em turno de revezamento e/ou turno fixo (diurno ou noturno), de acordo com as necessidades do setor.

(**) Incluso o adicional de insalubridade previsto para as Funções.
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FUNÇÕES PARA ÁREA DA SAÚDE - MÉDICO E MEDICO PLANTONISTA

FUNÇÃO ÁREA DE ATUAÇÃO CÓDIGO 
FUNÇÃO

CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL

VENCIMENTOS

ESCOLARIDADE / REQUISITOS MÍNIMOS 
EXIGIDOS

(a serem comprovados por ocasião da 
convocação, que antecede a contratação)

TAXA DE 
INSCRIÇÃO

Médico (*)

Clínico 210 20h R$ 5.396,17 (**) Superior Completo em Medicina e registro 
no órgão competente

R$ 19,50

Cardiologia 211 20h R$ 5.396,17 (**)

Superior Completo em Medicina, com 
especialização ou residência comprovada 
em Cardiologia e registro no órgão 
competente

Gastroenterologista 212 20h R$ 5.396,17 (**)

Superior Completo em Medicina, com 
especialização ou residência comprovada 
em Gastroenterologia e registro no órgão 
competente

Ginecologia e 
Obstetrícia 213 20h R$ 5.396,17 (**)

Superior Completo em Medicina, com 
especialização ou residência comprovada 
em Ginecologia e Obstetrícia e registro 
no órgão competente

Infectologia 214 20h R$ 5.396,17 (**)

Superior Completo em Medicina, com 
especialização ou residência comprovada 
em Infectologia e registro no órgão 
competente

Neurologia 215 20h R$ 5.396,17 (**)

Superior Completo em Medicina, com 
especialização ou residência comprovada 
em Neurologia e registro no órgão 
competente

Pediatria 216 20h R$ 5.396,17 (**)

Superior Completo em Medicina, com 
especialização ou residência comprovada 
em Pediatria e registro no órgão 
competente

Pneumologista 217 20h R$ 5.396,17 (**)

Superior Completo em Medicina, com 
especialização ou residência comprovada 
em Pneumologia e registro no órgão 
competente

Psiquiatra 218 20h R$ 5.396,17 (**)

Superior Completo em Medicina, com 
especialização ou residência comprovada 
em Psiquiatria e registro no órgão 
competente

Reumatologia 219 20h R$ 5.396,17 (**)

Superior Completo em Medicina, com 
especialização ou residência comprovada 
em Reumatologia e registro no órgão 
competente

Ultrassonografi sta 220 20h R$ 5.396,17 (**)

Superior Completo em Medicina, com 
especialização ou residência comprovada 
em Ultrassonografi a e registro no órgão 
competente

Médico
Plantonista 

(*)

Clínico 221 24h R$ 5.396,17 (**) Superior Completo em Medicina e registro 
no órgão competente

R$ 19,50

Pediatria 222 24h R$ 5.396,17 (**)

Superior Completo em Medicina, com 
especialização ou residência comprovada 
em Pediatria e registro no órgão 
competente

Ginecologia e 
Obstetrícia 223 24h R$ 5.396,17 (**)

Superior Completo em Medicina, com 
especialização ou residência comprovada 
em Ginecologia e Obstetrícia e registro 
no órgão competente

Cirurgia Geral 224 24h R$ 5.396,17 (**)

Superior Completo em Medicina, com 
especialização ou residência comprovada 
em Cirurgia Geral e registro no órgão 
competente

Neonatologia 225 24h R$ 5.396,17 (**)

Superior Completo em Medicina, com 
especialização ou residência comprovada 
em Neonatologia e registro no órgão 
competente

LEGENDA:

(*) Os Médicos ou Médicos Plantonistas, que estiverem em serviços de urgência e emergência, receberão ainda os adicionais previstos no Decreto 3.507, de 24 de 
maio de 2013.

(**) Incluso o adicional de insalubridade previsto para o cargo.

FUNÇÕES PARA ÁREA DA EDUCAÇÃO

FUNÇÃO CAMPO DE 
AUTAÇÃO

CÓDIGO 
FUNÇÃO

CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL

VENCIMENTOS

ESCOLARIDADE / REQUISITOS MÍNIMOS 
EXIGIDOS (a serem comprovados por 

ocasião da convocação, que antecede a 
contratação)

TAXA DE 
INSCRIÇÃO

Professor 
Adjunto -- 226 40h R$ 1.622,67

Graduação em Curso Superior de 
Licenciatura Plena em Pedagogia ou 
Curso Normal Superior, admitida como 
formação mínima a obtida em Nível Médio na 
modalidade Normal

R$ 14,50

PEBI 

Educação Infantil 227 30h R$ 1.558,28

Graduação em Curso Superior de 
Licenciatura Plena em Pedagogia ou 
Curso Normal Superior, admitida como 
formação mínima a obtida em Nível Médio na 
modalidade Normal

Educação Básica 228 36h R$ 1.869,94

Graduação em Curso Superior de 
Licenciatura Plena em Pedagogia ou 
Curso Normal Superior, admitida como 
formação mínima a obtida em Nível Médio na 
modalidade Normal
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FUNÇÕES PARA ÁREA DA EDUCAÇÃO

FUNÇÃO CAMPO DE 
AUTAÇÃO

CÓDIGO 
FUNÇÃO

CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL

VENCIMENTOS

ESCOLARIDADE / REQUISITOS MÍNIMOS 
EXIGIDOS (a serem comprovados por 

ocasião da convocação, que antecede a 
contratação)

TAXA DE 
INSCRIÇÃO

PEB II

Disciplina de 
Biologia 229 27h R$ 1.823,64

Graduação Superior com habilitação plena 
e específi ca em Biologia ou Ciências 
Biológicas ou Licenciatura Plena em 
Ciências com habilitação em Biologia ou 
Licenciatura Plena em História Natural

R$ 19,50

Disciplina de 
Ciências 230 27h R$ 1.823,64

Graduação superior com habilitação plena 
e específi ca em Ciências com habilitação 
em Biologia ou em Química ou em Física 
ou em Matemática ou Licenciatura Plena em 
Ciências Biológicas

Disciplina de 
Educação 
Artística

231 27h R$ 1.823,64

Graduação Superior com habilitação plena 
e específi ca em Educação Artística ou 
Licenciatura em Artes em qualquer das 
linguagens: Artes Visuais, Artes Plásticas, 
Artes Plásticas com ênfase em Design, 
Música, Teatro, Artes Cênicas e Dança, 
ou ser portador de diploma de Licenciatura 
Plena em Educação Musical

Disciplina de 
Educação Física 232 27h R$ 1.823,64

Graduação Superior com habilitação plena 
e específi ca em Educação Física e registro 
profi ssional no órgão competente

Disciplina de 
Espanhol 233 15h R$ 1.013,25

Graduação Superior com habilitação plena 
e específi ca em Letras com no mínimo 
160 horas de estudos em espanhol 
ou Licenciatura Plena e especifi ca em 
Espanhol

Disciplina de 
História 234 27h R$ 1.823,64

Graduação Superior com habilitação plena 
e específi ca em História ou Licenciatura 
em Estudos Sociais com habilitação em 
História

Disciplina de 
Filosofi a 235 15h R$ 1.013,25 Graduação Superior com habilitação plena e 

específi ca em Filosofi a

Disciplina de 
Física 236 27h R$ 1.823,64

Graduação Superior com habilitação plena e 
específi ca em Física, ou Licenciatura Plena 
em Ciências com habilitação em Física, ou 
Licenciatura Plena em Ciências Exatas com 
habilitação em Física

Disciplina de 
Inglês 237 27h R$ 1.823,64

Graduação Superior com habilitação plena e 
específi ca em Letras ou Licenciatura Plena e 
especifi ca em Inglês

Disciplina 
de Língua 

Portuguesa
238 27h R$ 1.823,64 Graduação Superior com habilitação plena e 

específi ca em Letras

Disciplina de 
Matemática 239 27h R$ 1.823,64

Curso Superior completo com habilitação 
plena e específi ca em Matemática, 
Licenciatura em Ciências com habilitação 
em Matemática ou Licenciatura em Ciências 
Exatas com habilitação em Matemática

Disciplina de 
Química 240 27h R$ 1.823,64

Graduação Superior com habilitação plena 
e específi ca em Química, ou Licenciatura 
Plena em Ciências com habilitação em 
Química ou Licenciatura Plena em Ciências 
Exatas com habilitação em Química

Disciplina de 
Sociologia 241 15h R$ 1.013,25

Graduação Superior com habilitação plena e 
específi ca em Sociologia, ou Licenciatura 
Plena em Ciências Sociais

FUNÇÕES PARA ÁREA DA EDUCAÇÃO

FUNÇÃO CAMPO DE 
AUTAÇÃO

CÓDIGO 
FUNÇÃO

CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL

VENCIMENTOS

ESCOLARIDADE / REQUISITOS MÍNIMOS 
EXIGIDOS (a serem comprovados por 

ocasião da convocação, que antecede a 
contratação)

TAXA DE 
INSCRIÇÃO

PEB II

Disciplina de 
Ed. Especial 
– Defi ciência 

Auditiva

242 30h R$ 2.027,20

Graduação em curso Superior de 
Licenciatura Plena em Pedagogia e 
Especialização em Educação Especial, com 
capacitação na área de Defi ciência Auditiva 
com carga horária mínima de 180 horas

R$ 19,50

Disciplina de 
Educação 
Especial – 
Defi ciência 
Intelectual

243 30h R$ 2.027,20

Graduação em Curso Superior de 
Licenciatura Plena em Pedagogia e 
Especialização em Educação Especial 
com capacitação na área de Defi ciência 
Intelectual com carga horária mínima de 
180 horas

Disciplina de 
Educação 
Especial – 

Defi ciência Visual

244 30h R$ 2.027,20

Graduação em Curso Superior de 
Licenciatura Plena em Pedagogia e 
Especialização em Educação Especial com 
capacitação na área de Defi ciência Visual, 
com carga horária mínima de 180 horas

Disciplina de 
Educação 
Especial - 

Atendimento 
Educacional 

Especializado 
(AEE)

245 30h R$ 2.027,20

Graduação em Curso Superior de 
Licenciatura Plena em Pedagogia e 
Especialização em Educação Especial com 
capacitação na área de AEE, com carga 
horária mínima de 180 horas

Observações:

1. Para as Funções de PROFESSORES a carga horária é variável, de acordo com as necessidades e disponibilidade de vagas da Secretaria de Educação.

2. Os Professores receberão ainda abono pecuniário mensal no valor de R$ 200,00, de acordo com a Lei 3.276 de 21 de junho de 2013.
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II – DAS CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO

2.1. Para se inscrever o candidato deverá ler o 
Edital em sua íntegra e preencher as condições para 
inscrição especificadas a seguir:
a) Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa, 
amparada pelo Estatuto da Igualdade entre brasileiros 
e portugueses conforme disposto nos termos do 
parágrafo 1º, artigo 12, da Constituição Federal e do 
Decreto Federal nº 72.436/72;
b) Ter idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos;
c) No caso do sexo masculino, estar quites com o 
Serviço Militar;
d) Ser eleitor e estar quite com a Justiça Eleitoral;
e) Estar no gozo dos direitos Políticos e Civis;
f) Possuir os REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS 
para a Função, conforme especificado nas tabelas 
mencionadas no item 1.7, do capítulo I, deste Edital;
g) Não ter sido demitido ou exonerado do serviço 
público (federal, estadual ou municipal) em 
consequência de processo administrativo;
h) Não ter sido condenado por crime contra o 
Patrimônio, Administração, a Fé Pública, contra 
os Costumes e os previstos na Lei 11.343 de 
23/08/2006;
i) Não registrar antecedentes criminais;
j) Ter aptidão física e mental e não ser portador de 
deficiência física incompatível com o exercício da 
Função; e
k) Não ser aposentado por invalidez e nem estar com 
idade de aposentadoria compulsória nos termos do 
Artigo 40, inciso II, da Constituição Federal.
2.2. A comprovação da documentação hábil de que 
os candidatos possuem os requisitos exigidos no 
item 2.1, deste capitulo, será solicitada por ocasião 
da convocação, que antecede a contratação.
2.3. A não apresentação de qualquer dos documentos 
implicará na impossibilidade de aproveitamento 
do candidato em decorrência de sua habilitação 
no Processo Seletivo, anulando-se todos os atos 
decorrentes de sua inscrição.

III – DAS INSCRIÇÕES

3.1. A inscrição do candidato implicará o 
conhecimento e a aceitação tácita das normas 
e condições do Processo Seletivo, tais como se 
acham estabelecidas neste Edital, bem como em 
eventuais aditamentos, comunicados e instruções 
específicas para a realização do certame, em relação 
às quais não poderá alegar desconhecimento.
3.2. Objetivando evitar ônus desnecessário 
o candidato deverá orientar-se no sentido de 
recolher o valor de inscrição, somente após tomar 
conhecimento de todos os requisitos exigidos para 
o Processo Seletivo.
3.3. O candidato interessado poderá se inscrever em 
mais de uma Função, verificando, antes de efetuar 
a sua inscrição, o período e a data para realização 
das provas, estabelecidas no item 6.1, do Capítulo 
VI, deste edital. 
3.4. As inscrições serão realizadas exclusivamente 
pela INTERNET, no endereço eletrônico www.
institutomais.org.br, no período das 10 horas do 
dia 10 de fevereiro de 2014 às 17 horas do dia 20 
de fevereiro de 2014, observado o horário oficial de 
Brasília e os itens estabelecidos no capítulo II, deste 
edital.
3.5. O candidato ao realizar sua inscrição VIA 
INTERNET, deverá ler e aceitar o requerimento de 
inscrição, preencher o formulário de inscrição on-
line, transmitir os dados pela Internet e imprimir o 
comprovante de inscrição.
3.6. O documento de boleto bancário deverá ser 
impresso para o pagamento da taxa de inscrição, 
após a conclusão do preenchimento da ficha de 
solicitação de inscrição on-line, até o dia de seu 
vencimento.
3.7. Efetuar o pagamento da taxa de inscrição 
através do boleto bancário, a título de ressarcimento 
de despesas com material e serviços, pagável, 
preferencialmente, em toda a rede bancária, com 
vencimento para o dia 21 de fevereiro de 2014, de 
acordo com os valores estabelecidos na tabela das 
Funções citadas no item 1.6, do Capítulo I, deste 
edital.
3.7.1.  As solicitações de inscrição via Internet, 
cujos pagamentos forem efetuados após o dia 21 de 

fevereiro de 2014, não serão aceitas.
3.8. O candidato deverá OBRIGATORIAMENTE 
EFETUAR O PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, 
ATRAVÉS DO BOLETO BANCÁRIO EMITIDO PELA 
INTERNET.
3.9. O candidato que efetuar o pagamento da taxa 
de inscrição em desacordo com as instruções do 
item 3.8 deste edital, NÃO TERÁ A SUA INSCRIÇÃO 
EFETIVADA.
3.10. Efetivada a inscrição, não serão aceitos 
pedidos para alteração de Função sob hipótese 
alguma, portanto, antes de efetuar o pagamento da 
taxa de inscrição, verifique atentamente se consta 
no seu boleto bancário a Função para o qual se 
inscreveu.
3.11. As inscrições somente serão acatadas após 
a comprovação do pagamento da taxa de inscrição, 
através da rede bancária.
3.12. O candidato inscrito NÃO deverá enviar 
cópia de documento de identidade, sendo de 
responsabilidade exclusiva do candidato, os dados 
cadastrais informados no ato de inscrição, sob as 
penas da lei.
3.13. O candidato com deficiência deverá ler 
atentamente o Capítulo IV deste edital e anotar na 
ficha de inscrição on-line a sua deficiência e se 
necessita de condição especial para a prova.
3.13.1. Para confirmação da deficiência do candidato, 
o mesmo deverá enviar, obrigatoriamente, laudo 
médico e caso necessite, solicitação de condição 
especial, via SEDEX, ao Instituto Mais, localizado 
à Rua Cunha Gago, 740 – CEP 05421-001 – São 
Paulo – Capital, identificando no envelope o nome 
do candidato e do Processo Seletivo.
3.13.2. O laudo médico e/ou a solicitação de condição 
especial para a prova, deverá ser encaminhada até a 
data de encerramento das inscrições.
3.13.3. Após este período, será indeferida a 
condição do candidato com deficiência, bem como 
a solicitação de prova especial. 
3.14. O descumprimento das instruções para 
inscrição implicará a não efetivação da inscrição.
3.15. As informações complementares referentes à 
inscrição estarão disponíveis no endereço eletrônico 
www.institutomais.org.br.
3.16. O Instituto Mais e a Prefeitura do Município 
de Santana de Parnaíba não se responsabilizam por 
solicitação de inscrição não recebida por motivos 
de ordem técnica dos computadores, falhas de 
comunicação, congestionamento das linhas de 
comunicação, bem como outros fatores de ordem 
técnica que impossibilitem a transferência de dados. 
3.17. A partir do dia 28 de fevereiro de 2014 o 
candidato deverá conferir no endereço eletrônico 
www.institutomais.org.br se os dados da inscrição 
foram recebidos e se o valor da inscrição foi pago de 
acordo com o estabelecido neste edital.
3.17.1. Se o candidato não localizar seu nome 
deverá entrar em contato com o Instituto Mais 
através do telefone (0xx11) 2659-5746 /2659-5748 
para verificar o ocorrido, nos dias úteis, no horário 
das 9h às 17h.
3.18. É de responsabilidade do candidato a 
impressão do Edital, não podendo o candidato alegar 
desconhecimento de quaisquer itens constantes no 
presente Edital. 
3.19. Não haverá devolução de importância paga, 
ainda que efetuada a mais ou em duplicidade, nem 
isenção total ou parcial de pagamento do valor da 
taxa de inscrição, seja qual for o motivo alegado.
3.20. O deferimento da inscrição dependerá do 
correto preenchimento da Ficha de Inscrição via 
Internet pelo candidato.
3.21. As informações prestadas na ficha de inscrição 
são de inteira responsabilidade do candidato, 
cabendo a Prefeitura e ao Instituto Mais o direito de 
excluir do Processo Seletivo aquele que preenchê-
la com dados incorretos, bem como aquele que 
prestar informações inverídicas, ainda que o fato 
seja constatado posteriormente.
3.22. A candidata lactante que necessitar amamentar 
durante a realização da prova deverá encaminhar 
sua solicitação, até o término das inscrições, via 
Sedex ou Carta Registrada (AR), ao Instituto Mais, 
localizado à Rua Cunha Gago, 740 – CEP 05421-
001 – São Paulo – Capital, identificando no envelope 
o nome da candidata e do Processo Seletivo.
3.22.1. Não haverá compensação do tempo de 
amamentação em favor da candidata.

3.22.2. A criança deverá ser acompanhada, 
em ambiente reservado para este fim, de adulto 
responsável por sua guarda (familiar ou terceiro 
indicado pela candidata).
3.22.3. Nos horários previstos para amamentação, 
a candidata lactante poderá ausentar-se 
temporariamente da sala de prova, acompanhada de 
uma fiscal.
3.22.4. Na sala reservada para amamentação, 
ficarão somente a candidata lactante, a criança e 
uma fiscal, sendo vedada a permanência de babás 
ou quaisquer outras pessoas que tenham grau de 
parentesco ou de amizade com a candidata.
3.23. A solicitação de condições especiais para 
realização das provas será atendida obedecendo a 
critérios de viabilidade e de razoabilidade.
3.24. Não serão aceitas as solicitações de inscrição 
que não atenderem rigorosamente ao estabelecido 
neste Edital.
3.25. A Prefeitura do Município de Santana 
de Parnaíba e o Instituto Mais eximem-se das 
despesas com viagens e estada dos candidatos 
para prestar as provas do Processo Seletivo e não 
se responsabilizam pelo extravio dos documentos 
enviados via SEDEX, caso exista.

IV – DA INSCRIÇÃO PARA PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA

4.1. Às pessoas com deficiência é assegurado o 
direito de se inscrever neste Processo Seletivo, 
desde que as atribuições da função pretendida 
sejam compatíveis com a deficiência de que são 
portadores, conforme estabelecido no Decreto 
Federal nº 3.298, de 20/12/1999, alterado pelo 
Decreto Federal nº 5.296, de 02/12/2004.
4.2. Em obediência ao disposto no Decreto Federal nº 
3.298, de 20/12/1999, alterado pelo Decreto Federal 
nº 5.296, de 02/12/2004, aos candidatos com 
deficiência, será reservado, por função, o percentual 
de 5% (cinco por cento) para as vagas que vierem 
a surgir no prazo de validade do Processo Seletivo.
4.3. Consideram-se pessoas com deficiência 
aquelas que se enquadram nas categorias 
discriminadas no art. 4º, do Decreto Federal nº 
3.298, de 20/12/1999, alterado pelo Decreto Federal 
nº 5.296, de 02/12/2004.
4.4. Os candidatos com deficiência, aprovados 
no Processo Seletivo, após convocação, serão 
encaminhados para a Seção de Medicina e 
Segurança do Trabalho, objetivando a comprovação 
do enquadramento da deficiência e sua 
correspondência com aquela declarada no ato de 
inscrição do Processo Seletivo.
4.5. A confirmação da deficiência pelo Médico Perito 
não garante ao candidato o acesso a Função, o que 
só ocorrerá após aprovação no exame admissional 
idêntico ao dos demais candidatos, a fim de 
comprovar a capacidade laborativa necessária para 
o desempenho das atividades.
4.6. Será eliminado da lista de deficientes o candidato 
cuja deficiência assinalada na ficha de inscrição, não 
se constate, devendo o mesmo constar apenas da 
lista de classificação geral de aprovados.

4.7. Ao ser convocado para investidura na Função 
pública o candidato deverá se submeter a exame 
médico oficial ou credenciado pela Prefeitura, 
que terá decisão terminativa sobre a qualificação 
do candidato como deficiente ou não, e o grau de 
deficiência capacitante para o exercício da função.
4.7.1. Será eliminado da lista de pessoas com 
deficiência o candidato cuja deficiência assinalada 
na Ficha de Inscrição não se constate, na forma 
do artigo 4° e seus incisos do Decreto Federal n° 
3298/99 e suas alterações, devendo o mesmo 
constar apenas na lista de classificação geral.
4.7.2. Após o ingresso do candidato com 
deficiência, esta não poderá ser arguida para 
justificar a concessão de readaptação da função 
e de aposentadoria por invalidez e afastamentos 
médicos.
4.8. Os candidatos com deficiência participarão deste 
Processo Seletivo em igualdade de condições com 
os demais candidatos no que se refere ao conteúdo 
das provas, avaliação e critérios de aprovação, ao 
horário e local de aplicação das provas e à nota 
mínima exigida para todos os demais candidatos.
4.9. No ato da inscrição, o candidato com deficiência 
que necessite de tratamento diferenciado nos dias 
do Processo Seletivo deverá requerê-lo, indicando 
as condições diferenciadas de que necessita para a 
realização das provas.
4.10. O candidato com deficiência que necessitar 
de tempo adicional para realização das provas 
deverá requerê-lo, com justificativa acompanhada 
de parecer emitido por especialista da área de sua 
deficiência.
4.11. O candidato inscrito como deficiente deverá 
especificar no momento de sua inscrição, a sua 
deficiência.
4.11.1. Durante o período das inscrições deverá 
encaminhar, via Sedex ou Aviso de Recebimento 
(AR), ao Instituto Mais, localizado na Rua Cunha 
Gago, 740 – CEP 05421-001 – São Paulo – SP, as 
solicitações a seguir:
a) Laudo Médico recente, em cópia autenticada, 
expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses 
antes do término das inscrições, contendo 
obrigatoriamente o número do CID; e
b) Condição especial para realização da prova, 
quando for o caso.
4.11.2. O laudo médico enviado para o Instituto Mais 
não será devolvido ao candidato.
4.12. O candidato que não atender, dentro do 
prazo do período das inscrições, aos dispositivos 
mencionados nos itens 4.9, 4.10 e 4.11. e seus 
subitens, não terá a condição especial atendida 
ou não será considerado deficiente, seja qual for o 
motivo alegado.
4.13. As vagas que não forem providas por falta de 
candidatos, por reprovação no Processo Seletivo ou 
por não enquadramento como deficiente na perícia 
médica, serão preenchidas pelos demais candidatos 
aprovados, com estrita observância da ordem 
classificatória.
4.14. Os candidatos que no ato da inscrição se 
declararem deficientes, se aprovados no Processo 
Seletivo, terão seus nomes publicados na lista geral 
dos aprovados e em lista à parte.

MODELO DE REQUERIMENTO DE CONDIÇÃO ESPECIAL

Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba - Processo Seletivo - Edital n° 02/2014

Nome do candidato:
Função:
Vem REQUERER prova especial e/ou condições especiais para realização da prova.
Tipo de deficiência de que é portador:
(OBS: Não serão considerados como deficiência os distúrbios de acuidade visual passíveis 
de correção simples do tipo miopia, astigmatismo, estrabismo e congêneres)
Dados especiais para aplicação das PROVAS: (Marcar com X no local apropriado, 
caso necessite de Prova Especial, em caso positivo, discriminar o tipo de prova de que 
necessita).
( ) NECESSITA DE PROVA ESPECIAL e/ou condições especiais (Relacionar qual o tipo de 
prova ou condição de que necessita):
É obrigatória a apresentação de LAUDO MÉDICO (cópia legível e autenticada) com CID, 
junto a esse requerimento.
Datar / Local:
Assinatura:
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V – DAS PROVAS DO PROCESSO SELETIVO
5.1. O Processo Seletivo constará de:
5.1.1. Provas Objetivas para todas as Funções, de caráter eliminatório e classificatório, serão realizadas e avaliadas conforme estabelecidos nos Capítulo VI e VII, 
constarão de questões de múltipla escolha e versarão sobre os programas contidos no ANEXO II, deste edital;
5.1.2. Prova Prática para a Função de Motorista, de caráter eliminatório, a ser realizada e avaliada conforme estabelecido no Capítulo VIII, deste edital;
5.3. Os candidatos serão avaliados neste Processo Seletivo conforme estabelecido a seguir:

Função Provas Número de Itens

Agente de Serviços Gerais
Agente de Serviços Públicos Objetiva

Língua Portuguesa
Matemática

Conhecimentos Gerais / Atualidades

10
10
10

Motorista
Objetiva

Língua Portuguesa
Matemática

Conhecimentos Gerais / Atualidades
Conhecimentos Específi cos

08
07
05
10

Prática Percurso de Direção Veicular com CNH Categoria “D” 

Técnico de Enfermagem (40 h)
Técnico de Enfermagem  (12x36 h - Plantão) Objetiva

Língua Portuguesa
Matemática

Conhecimentos Gerais / Atualidades
Conhecimentos Específi cos

08
07
05
10

Enfermeiro
Farmacêutico
Fisioterapeuta
Fonoaudiólogo

Objetiva

Língua Portuguesa
Raciocínio Lógico

Conhecimentos Gerais / Atualidades
Conhecimentos Específi cos

05
05
05
15

Médico (todas as especialidades)
Médico Plantonista (todas as especialidades) Objetiva

Conhecimentos Gerais / Atualidades
Raciocínio Lógico
Políticas de Saúde 

Conhecimentos Específi cos

05
05
08
12

Professor Adjunto
PEB I (Educação Infantil e Educação Básica)

PEB II (todas as disciplinas)
Objetiva

Língua Portuguesa
Conhecimentos Gerais / Atualidades

Legislação, Conhecimentos Pedagógicos e 
Conhecimentos Específi cos

10
05

15

VI – DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS

6.1. As provas objetivas serão realizadas na cidade de SANTANA DE PARNAÍBA, no período e data prevista na tabela a seguir:

DATA PREVISTA DA PROVA / 
PERÍODO FUNCÕES

09/03/2014
(domingo manhã)

Enfermeiro, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Médico (todas as especialidades), PEB 
I – Educação Básica, PEB II nas disciplinas: Biologia, Física, Espanhol, Filosofi a, Inglês, Matemática, 
Educação Especial - Defi ciência Auditiva, Intelectual, Visual e Atendimentos Educacional 
Especializado e Técnico de Enfermagem (40 h)

09/03/2014
(domingo tarde)

Agente de Serviços Gerais, Agente de Serviços Públicos, Motorista, Médico Plantonista (todas as 
especialidades), Professor Adjunto, PEB I - Educação Infantil e PEB II nas disciplinas: Ciências, 
Educação Artística, Educação Física, História, Língua Portuguesa, Química, Sociologia e Técnico de 
Enfermagem (12x36 h - Plantão)

6.1.1. Caso o número de candidatos inscritos exceda 
a oferta de lugares existentes nos colégios da cidade 
de Santana de Parnaíba, o Instituto Mais se reserva 
do direito de alocá-los em cidades próximas para 
aplicação das provas, não assumindo, entretanto, 
qualquer responsabilidade quanto ao transporte e 
alojamento desses candidatos.
6.2. O Edital de Convocação contendo o local e 
horário para a realização da Prova Objetiva será 
divulgado no Diário Oficial do Município, a partir do 
dia 28 de fevereiro de 2014 e estará disponibilizado 
nos sites: www.institutomais.org.br e www.
santanadeparnaiba.sp.gov.br.
6.2.1. Se o candidato não localizar seu nome na 
relação constante do edital de convocação, deverá 
entrar em contato com o Instituto Mais através 
do telefone (0xx11) 2659-5746 /2659-5748 para 
verificar o ocorrido, nos dias úteis, no horário das 
9h às 17h.
6.2.2. É de inteira responsabilidade do candidato 
o acompanhamento da convocação para a Prova 
Objetiva, não podendo ser alegada qualquer espécie 
de desconhecimento.
6.3. Ao candidato somente será permitida a 
participação nas provas na respectiva data, horário 
e local, a serem divulgados de acordo com as 
informações constantes no item 6.2, deste capítulo.
6.3.1. O não comparecimento às provas, qualquer 
que seja o motivo, caracterizará desistência do 
candidato e resultará em sua eliminação do Processo 
Seletivo.
6.4. Não será permitida, em hipótese alguma, a 
realização das provas em outro dia, horário ou fora 
do local designado.
6.5. Os eventuais erros de digitação de nome, 
número de documento de identidade, sexo, data de 
nascimento, entre outros, exceto da Função, deverão 
ser corrigidos no dia da respectiva prova, através 
de formulário específico para correção de dados 
incorretos.
6.6. O candidato deverá comparecer ao local 

designado para a prova com antecedência mínima 
de 30 minutos, munido de:
a) Comprovante de inscrição, o qual não terá 
validade como documento de identidade;
b) ORIGINAL de um dos documentos de identidade 
a seguir: Cédula Oficial de Identidade; Carteira e/
ou cédula de identidade expedida pela Secretaria 
de Segurança, pelas Forças Armadas, pela Polícia 
Militar, pelo Ministério das Relações Exteriores; 
Carteira de Trabalho e Previdência Social; Certificado 
de Reservista; Passaporte; Cédulas de Identidade 
fornecidas por Órgãos ou Conselhos de Classe, que 
por lei federal, valem como documento de identidade 
(OAB, CRC, CRA, CRQ etc.) e Carteira Nacional de 
Habilitação (com fotografia na forma da Lei n.º 
9.503/97).
c) caneta esferográfica de tinta preta ou azul.
6.6.1. Não será aceito como comprovação 
de pagamento recibo de “AGENDAMENTO DE 
PAGAMENTO”.
6.6.2. Os documentos apresentados deverão estar 
em perfeitas condições, de forma a permitir a 
identificação do candidato com clareza.
6.6.3. O candidato que no dia de realização das 
provas não estiver portando ao menos um dos 
documentos citados no item 6.6., alínea “b” deste 
capítulo, por motivo de perda, roubo ou furto, 
deverá apresentar documento que ateste o registro 
da ocorrência em órgão policial, expedido há, no 
máximo, trinta dias, ocasião em que será submetido 
à identificação especial, compreendendo coleta de 
assinaturas e de impressão digital em formulário 
próprio.
6.6.3.1. A identificação especial também será exigida 
do candidato, cujo documento de identificação 
apresente dúvidas relativas à fisionomia e/ou à 
assinatura do portador.
6.6.4. Não serão aceitos cópias de documentos de 
identidade, ainda que autenticada, bem como, não 
serão aceitos como documentos de identidade: 
certidões de nascimento, títulos eleitorais, carteiras 

de motorista (modelo antigo – sem foto), carteiras 
de estudante, carteiras funcionais sem valor 
de identidade nem documentos ilegíveis, não 
identificáveis e/ou danificados.
6.7. Não haverá segunda chamada, seja qual for o 
motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência 
do candidato.
6.8. No dia da realização das provas, na hipótese 
de o candidato não constar das listagens oficiais 
relativas aos locais de prova estabelecidos no Edital 
de Convocação, o Instituto Mais procederá à inclusão 
do referido candidato, por meio de preenchimento 
de formulário específico mediante a apresentação do 
comprovante de inscrição.
6.8.1. A inclusão de que trata o item 6.8 será 
realizada de forma condicional, e será confirmada 
pelo Instituto Mais na fase de Julgamento das provas 
objetivas, com o intuito de se verificar a pertinência 
da referida inclusão.
6.8.2. Constatada a improcedência da inscrição de 
que trata o item 6.8, a mesma será automaticamente 
cancelada sem direito a reclamação, 
independentemente de qualquer formalidade, 
considerados nulos todos os atos dela decorrentes.
6.9. No dia da realização das provas não será 
permitido ao candidato:
6.9.1. Entrar e/ou permanecer no local de exame 
com armas ou aparelhos eletrônicos (agenda 
eletrônica, bip, gravador, notebook, pager, palmtop, 
receptor, relógios com banco de dados, telefone 
celular, walkman etc.) ou semelhantes.
6.9.1.1. O descumprimento do item 6.9.1 deste 
capítulo, implicará na eliminação do candidato, 
caracterizando-se tentativa de fraude. 
6.9.2. Entrar ou permanecer no local de exame com 
vestimenta inadequada. 
6.9.3. Nenhuma espécie de consulta ou 
comunicação entre os candidatos, nem a utilização 
de livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer 
anotações.

6.10. O Instituto Mais não se responsabilizará por 
perdas ou extravios de objetos ou de equipamentos 
eletrônicos ocorridos durante a realização das 
provas.
6.11. Quanto às Provas Objetivas:
6.11.1. Para a realização das Provas Objetivas, o 
candidato lerá as questões no caderno de questões 
e marcará suas respostas na Folha de Respostas, 
com caneta esferográfica de tinta azul ou preta. A 
Folha de Respostas é o único documento válido para 
correção.
6.11.2. Não serão computadas questões não 
respondidas, nem questões que contenham mais 
de uma resposta (mesmo que uma delas esteja 
correta), emendas ou rasuras, ainda que legíveis.
6.11.3. Não deverá ser feita nenhuma marca fora do 
campo reservado às respostas ou assinatura, pois 
qualquer marca poderá ser lida pelas leitoras óticas, 
prejudicando o desempenho do candidato.
6.11.4. Ao terminar a prova, o candidato entregará 
ao fiscal da sala a folha de respostas cedido para a 
execução das provas.
6.11.5. A totalidade das provas terá a duração de 3 
(três) horas.
6.11.6. Iniciadas as provas, nenhum candidato 
poderá retirar-se da sala antes de decorridas 1 hora 
do seu início.
6.12. Será automaticamente excluído do Processo 
Seletivo o candidato que:
a) Apresentar-se após o fechamento dos portões ou 
fora dos locais pré-determinados;
b) Não apresentar os documentos exigidos no item 
6.6., alínea “b” deste Capítulo;
c) Não comparecer às provas, seja qual for o motivo 
alegado;
d) Ausentar-se da sala de provas sem o 
acompanhamento do fiscal, ou antes do tempo 
mínimo de permanência estabelecido no Item 
6.11.6, deste capítulo;
e) For surpreendido em comunicação com outro 
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candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou 
por qualquer outro meio de comunicação, sobre 
a prova que estiver sendo realizada, ou utilizando-
se de livros, notas, impressos não permitidos ou 
calculadoras;
f) For surpreendido utilizando telefone celular, 
gravador, receptor, pager, bip, notebook e/ou 
equipamento similar;
g) tiver o funcionamento de qualquer tipo de 
equipamento eletrônico durante a realização das 
provas;
h) Lançar mão de meios ilícitos para executar as 
provas;
i) Não devolver o material  cedido para realização 
das provas;
j) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos 
trabalhos ou agir com descortesia em relação a 
qualquer dos examinadores, executores e seus 
auxiliares, ou autoridades presentes;
k) Fizer anotação de informações relativas às suas 
respostas fora dos meios permitidos;
l) Ausentar-se da sala de provas, a qualquer tempo, 
portando a folha de respostas;
m) Não cumprir as instruções contidas no caderno 
de questões de provas e na folha de respostas; e
n) Utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais 
para obter aprovação própria ou de terceiros.
6.13. Constatado, após as provas, por meio eletrônico, 
estatístico, visual, grafológico ou por investigação 
policial, ter o candidato utilizado processos ilícitos, suas 
provas serão anuladas e ele será automaticamente 
eliminado do Processo Seletivo.
6.14. Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação 
do tempo previsto para a aplicação das provas em 
razão de afastamento do candidato da sala de prova.
6.15. A condição de saúde do candidato no dia 
da aplicação da prova será de sua exclusiva 
responsabilidade.
6.15.1. 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 Processo Seletivo. 
6.16. No dia da realização das provas não serão 
fornecidas por qualquer membro da equipe de 
aplicação das provas e/ou pelas autoridades presentes, 
informações referentes ao conteúdo das provas e/ou 
critérios de avaliação/classificação.
6.17. Motivarão a eliminação do candidato do Processo 
Seletivo, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, a 
burla ou a tentativa de burla a quaisquer das normas 
definidas neste Edital ou a outras relativas ao Processo, 
aos comunicados, às Instruções ao Candidato ou 
às Instruções constantes da prova, bem como o 
tratamento indevido e descortês a qualquer pessoa 
envolvida na aplicação das provas.
6.18. O gabarito oficial da Prova Objetiva estará 
disponível nos sites www.institutomais.org.br e www.
santanadeparnaiba.sp.gov.br, no primeiro dia útil após 
a data de realização da prova e caberá recurso em 
conformidade com o Capítulo X, deste edital.

VII – DA AVALIAÇÃO DA PROVA OBJETIVA

7.1. A Prova Objetiva será avaliada na escala de 0 
(zero) a 100 (cem) pontos.
7.2. Na avaliação da prova será utilizado o Escore Bruto.
7.2.1. O Escore Bruto corresponde ao número de 
acertos que o candidato obtém na prova.
7.2.2. Para se chegar ao total de pontos o candidato 
deverá dividir 100 (cem) pelo número de questões da 
prova, e multiplicar pelo número de questões acertadas.
7.2.3. O cálculo final será igual ao total de pontos do 
candidato.
7.3. Será considerado habilitado na Prova Objetiva o 
candidato que obtiver no conjunto das provas total de 
pontos igual ou superior a 50 (cinquenta).
7.4. O candidato ausente e não habilitado na prova 
objetiva estará automaticamente eliminado do Processo 
Seletivo.
7.5. Em hipótese alguma haverá revisão de provas.
7.6. Caberá recurso do resultado da prova objetiva, em 
conformidade com o Capítulo X, deste edital.

VIII – DA APLICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROVA PRÁTICA

8.1. A Prova Prática para a Função de Motorista será 
realizada na cidade de Santana de Parnaíba, em locais 
e horário informados por ocasião da divulgação do 
resultado da Prova Objetiva.
8.2. Para a realização da Prova Prática serão 
convocados os 50 (cinquenta) primeiros candidatos 
classificados na Prova Objetiva, obedecendo à ordem 
de classificação, com os critérios de desempate 
aplicados.
8.2.1. Para fins de convocação dos candidatos 
classificados foram utilizados os critérios de desempate 
estabelecidos no item 9.6, do capítulo IX, deste edital.
8.2.2. A quantidade preestabelecida de candidatos 
convocados poderá sofrer alteração de acordo com as 
necessidades da Prefeitura do Município de Santana de 
Parnaíba.
8.2.3. Os demais candidatos classificados e não 
convocados para realizar a Prova Prática ficarão 
em lista de espera para futuras convocações, caso 
exista, conforme a necessidade da Prefeitura do 
Município de Santana de Parnaíba.
8.2.4. Todos os candidatos inscritos como pessoa 
com deficiência, desde que estejam habilitados 
na Prova Objetiva na forma do Capítulo VII, e 
que tenham apresentado os documentos em 
conformidade com os itens 4.10, 4.11, 4.12. e seus 
subitens, serão convocados para realizar a Prova 
Prática e participarão desta fase de acordo com os 
critérios estabelecidos no item 4.9, do capítulo IV, 
deste edital. 
8.2.5. Não será concedido carro e/ou equipamento 
adaptado para a situação do candidato portador 
de deficiência e nem posteriormente no exercício 
das atividades serão fornecidos carros e/ou 
equipamentos especiais.
8.3. O Edital de Convocação contendo o local e 
horário para a realização da Prova Prática será 
divulgado no Diário Oficial do Município, por ocasião 
da divulgação do resultado da Prova Objetiva e 
estará disponibilizado nos sites: www.institutomais.

org.br e www.santanadeparnaiba.sp.gov.br.
8.3.1. Se o candidato não localizar seu nome na 
relação constante do edital de convocação, deverá 
entrar em contato com o Instituto Mais através 
do telefone (0xx11) 2659-5746 /2659-5748 para 
verificar o ocorrido, nos dias úteis, no horário das 
9h às 17h.
8.3.2. É de inteira responsabilidade do candidato 
o acompanhamento da convocação para a Prova 
Prática, não podendo ser alegada qualquer espécie 
de desconhecimento.
8.3.3. Ao candidato somente será permitida a 
participação na Prova Prática na respectiva data, 
horário e local, a serem divulgados de acordo com 
as informações constantes no edital de convocação.
8.3.4. O candidato deverá comparecer ao local 
designado para a prova com antecedência mínima 
de 30 minutos, munido de documento oficial 
de identidade original e a Carteira Nacional de 
Habilitação, categoria “D”.
8.3.5 O candidato somente poderá realizar a 
prova se estiver portando a Carteira Nacional de 
Habilitação, categoria “D” ou superior, em validade, 
de acordo com a legislação vigente (código Nacional 
de Trânsito). Não será aceito, em hipótese alguma, 
qualquer tipo de protocolo da habilitação. 
8.3.6. Não será permitida, em hipótese alguma, a 
realização das provas em outro dia, horário ou fora 
do local designado.
8.4. O candidato no dia da realização da Prova 
Prática terá acesso à planilha contendo os critérios 
que serão utilizados na avaliação da prova. Após 
a ciência dos critérios a serem avaliados na Prova 
Prática, o candidato assinará a respectiva planilha, 
não cabendo alegação de desconhecimento do seu 
conteúdo.
8.4.1. A Prova Prática para o cargo de Motorista terá 
um percurso aproximado de 15 (quinze) a 20 (vinte) 
minutos, segundo as normas de trânsito, com baliza.
8.5. A Prova Prática terá caráter eliminatório, sendo 
o candidato considerado apto ou inapto para o 
desempenho eficiente das atividades do Cargo.
8.6. O candidato considerado inapto na Prova 
Prática ou que não comparecer para realizá-la, será 
automaticamente eliminado do Processo Seletivo.
8.7. Não haverá segunda chamada ou repetição das 
provas seja qual for o motivo alegado.
8.8. Caberá recurso das Provas Práticas, em 
conformidade com o Capítulo X, deste edital.

IX – DA CLASSIFICAÇÃO FINAL DOS CANDIDATOS

9.1. A nota final de cada candidato será igual ao total 
de pontos obtidos na Prova Objetiva.
9.2. Os candidatos serão classificados por ordem 
decrescente, da nota final, em lista de classificação 
por Função.
9.3. Serão elaboradas duas listas de classificação, 
sendo uma geral com a relação de todos os 
candidatos, inclusive os candidatos com deficiência, 
e uma especial com a relação apenas dos candidatos 
com deficiência.
9.4. O resultado do Processo Seletivo, contendo a 

classificação final, será divulgado no Diário Oficial do 
Município e estará disponibilizado nos sites: www.
institutomais.org.br e www.santanadeparnaiba.sp.gov.br.
9.4.1. Da divulgação do resultado contendo a 
classificação final no Processo Seletivo caberá 
recurso conforme estabelecido no Capítulo X, deste 
edital.
9.5. A lista de classificação Final/Homologação, 
após avaliação dos eventuais recursos interpostos, 
será divulgada no Diário Oficial do Município.
9.6. No caso de igualdade na classificação final, dar-
se-á preferência sucessivamente ao candidato que:
a) Tiver idade superior a 60 (sessenta) anos até o 
último dia das inscrições, atendendo ao que dispõe o 
Estatuto do Idoso - Lei Federal nº 10.741/03;
b) Obtiver maior número de acertos na prova de 
Conhecimentos Específicos, quando houver;
c) Obtiver maior número de acertos na prova 
de Legislação, Conhecimentos Pedagógicos e 
Conhecimentos Específicos, para as Funções de 
Professores;
d) Obtiver maior número de acertos na prova de 
Política de Saúde, para a Função de Médico / Médico 
Plantonista; 
e) Obtiver maior número de acertos na prova de 
Língua Portuguesa, quando houver; 
f) Obtiver maior número de acertos na prova de 
Conhecimentos Gerais / Atualidades, quando houver;
g) Obtiver maior número de acertos na prova de 
Matemática ou de Raciocínio Lógico, quando houver; e
h) Maior idade inferior a 60 (sessenta) anos até o 
último dia das inscrições.
9.7. A classificação no presente Processo Seletivo 
não gera aos candidatos direito à contratação 
para a Função, cabendo à Prefeitura do Município 
de Santana de Parnaíba o direito de aproveitar os 
candidatos aprovados em número estritamente 
necessário, não havendo obrigatoriedade de 
contratação de todos os candidatos aprovados, 
respeitando sempre a ordem de classificação, bem 
como não permite escolha do local de trabalho. 
9.7.1.  CASO O CANDIDATO NÃO ACEITE A VAGA 
EXISTENTE, SERÁ CONSIDERADO DESISTENTE DO 
PROCESSO SELETIVO.

X – DOS RECURSOS

10.1. Os recursos poderão ser interpostos no prazo 
máximo de 1 (um) dia útil, contados a partir da 
divulgação de cada etapa realizada, a saber:
a) Aplicação das provas objetiva;
b) Divulgação dos gabaritos oficiais da prova 
objetiva; 
c) Divulgação do resultado contendo o total de 
pontos e a classificação no Processo Seletivo; e
d) Divulgação do resultado da Prova Prática para a 
Função de Motorista. 
10.2. Os recursos interpostos que não se refiram 
especificamente aos eventos aprazados não serão 
apreciados.
10.3. O recurso deverá ser entregue PESSOALMENTE, 
das 9h00 às 16h30min, no seguinte local:

LOCAL DE ENTREGA DOS RECURSOS

Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba - Setor de RECURSOS HUMANOS, situado à Rua São Miguel Arcanjo, n.º 90 – Centro - Santana de Parnaíba – SP.

10.4. O recurso deverá ser individual e devidamente 
fundamentado e conter o nome do Processo 
Seletivo, nome e assinatura do candidato, número 
de inscrição, Função, código da Função e o seu 
questionamento.
10.5. Não serão aceitos recursos interpostos por 
outro meio que não seja o estabelecido no Item 10.3, 
deste capítulo.
10.6. Admitir-se-á um único recurso por candidato, 
para cada evento referido no item 10.1, deste capítulo.
10.7. A interposição dos recursos não obsta o regular 
andamento do cronograma do Processo Seletivo.
10.8. Caso haja procedência de recurso interposto 
dentro das especificações, poderá, eventualmente, 
alterar a nota/classificação inicial obtida pelo candidato 
para uma nota/classificação superior ou inferior ou 
ainda poderá ocorrer a desclassificação do candidato 
que não obtiver nota mínima exigida para habilitação.
10.9. Depois de julgados os recursos apresentados, 
será publicado o resultado final do Processo Seletivo 

com as alterações ocorridas em face do disposto no 
item 10.8., deste capítulo.
10.10. As respostas aos recursos, após sua análise, 
serão encaminhadas diretamente ao Setor de 
Recursos Humanos da Prefeitura. 
10.11. Não serão apreciados os recursos que forem 
apresentados:
a) Em desacordo com as especificações contidas 
neste capítulo;
b) Fora do prazo estabelecido;
c) Sem fundamentação lógica e consistente;
d) Com argumentação idêntica a outros recursos; e
e) Entregues em locais diferentes do especificado no 
item 10.3., deste capítulo.
10.12. Em hipótese alguma será aceito, vistas de 
prova, revisão de recurso, recurso do recurso ou 
recurso de gabarito final definitivo.
10.13. A banca examinadora constitui última 
instância para recurso, sendo soberana em suas 

decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.

MODELO DE FORMULÁRIO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO 

A Comissão do Processo Seletivo – Edital n° 02/2014 
Nome do Candidato:____________________________________________________ 
Nº do Documento de Identidade: _____________________________ 
N.º de inscrição: ___________________________________________ 
Função: _________________________________________________ 
Telefone: __________________________ (mesmo que seja para recado) 
Referência: __________________________ (informe qual a etapa do Processo Seletivo) 
Nº da questão: _______ (apenas para o recurso do gabarito da prova objetiva) 
Questionamento: ______________________________________________________ 
Fundamentação lógica: _________________________________________________ 
Data/Local: _________________________ _____ / ______ / 2014 
Assinatura: ____________________________________ 
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XI – DA CONTRATAÇÃO

11.1. A contratação dos candidatos obedecerá 
rigorosamente à ordem de classificação dos 
candidatos aprovados, observada a necessidade da 
Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba e o 
limite fixado pela Constituição e Legislação Federal 
com despesa de pessoal.
11.2. A aprovação no Processo Seletivo não gera 
direito à contratação, mas esta, quando se fizer, 
respeitará a ordem de classificação final.
11.3. Por ocasião da convocação que antecede a 
contratação, os candidatos classificados deverão 
apresentar documentos originais, acompanhados 
de uma cópia que comprovem os requisitos para 
provimento e que deram condições de inscrição 
estabelecidas no presente Edital.
11.3.1. Os candidatos serão convocados por meio 
de Edital que será divulgado no Diário Oficial do 
Município.
11.3.2. A omissão do candidato ou sua negação 
expressa será entendida como desistência da 
convocação, ensejando à administração ao 
chamamento do candidato seguinte na lista final de 
classificação.
11.3.3. É de inteira responsabilidade do candidato, 
acompanhar as publicações no Diário Oficial do 
Município, bem como, também poderá entrar em 
contato com o DRH da Prefeitura para acompanhar 
a evolução das convocações, ficando ciente de que 
não receberá nenhum tipo de comunicação. 
11.4. Após a publicação os candidatos terão 
o prazo máximo de 3 (três) dias úteis para 
comparecimento e apresentação dos documentos 
originais acompanhados de cópias reprográficas e 
terá o prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos para 
assumir a Função.
11.4.1. Os documentos a serem apresentados são 
os discriminados a seguir: carteira de trabalho, 
certidão de nascimento ou Casamento, Título de 
Eleitor, Certificado de Reservista ou Dispensa de 
Incorporação, Cédula de Identidade – RG ou RNE, 2 
(duas) fotos 3x4 recentes, Inscrição no PIS/PASEP 
ou rastreamento realizado na Caixa Econômica 
(caso o primeiro trabalho tenha sido  em empresa 
privada), ou Banco do Brasil (em empresa pública), 
CPF, Comprovantes de escolaridade, Certidão de 
Nascimento dos filhos, com idade inferior a 18 
(dezoito) anos, salvo se inválido, Resultado de 
Antecedentes Criminais, comprovante de endereço 
atualizado em seu nome e numero de conta corrente 
do Banco Santander. Declaração de acúmulo para as 
Funções permitidas por Lei.
11.4.2. Caso haja necessidade a Prefeitura do 
Município de Santana de Parnaíba poderá solicitar 
outros documentos complementares.
11.4.3. A não apresentação dos documentos na 
conformidade deste Edital impedirá a formalização 
do ato de contratação.
11.5. Obedecida a ordem de classificação, os 
candidatos convocados serão submetidos a exames 
e/ou a apresentação de laudos específicos, conforme 
a natureza do função pretendido, que avaliará sua 
capacidade física e mental no desempenho das 
tarefas pertinentes a função a que concorrem.
11.5.1. As decisões do Serviço Médico da Prefeitura 
do Município de Santana de Parnaíba, de caráter 
eliminatório para efeito de contratação, são 
soberanas e delas não caberá qualquer recurso.
11.6. Não serão aceitos quaisquer tipos de 
protocolos no ato da convocação ou cópias dos 
documentos exigidos. 
11.7. No caso de desistência do candidato 
convocado, o ato será formalizado pelo mesmo por 
meio de termo de renúncia.
11.8. O não comparecimento, quando convocado, 
implicará na sua exclusão e desclassificação 
em caráter irrevogável e irretratável do Processo 
Seletivo. 
11.9. O candidato classificado se obriga a manter 
atualizado o endereço perante a Prefeitura do 
Município de Santana de Parnaíba.
11.10. Os candidatos classificados serão 
contratados pelo regime estatutário.

XII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

12.1. Todas as convocações, avisos e resultados 
referentes exclusivamente as etapas do presente 

Processo Seletivo, serão publicados no Diário 
Oficial do Município, afixados no DRH da Prefeitura 
do Município de Santana de Parnaíba e divulgado 
na Internet nos endereços eletrônicos www.
institutomais.org.br e www.santanadeparnaiba.
sp.gov.br.
12.2. Serão publicados no Diário Oficial do Município 
apenas os resultados dos candidatos que lograrem 
classificação no Processo Seletivo.
12.3. A aprovação no Processo Seletivo não gera 
direito à contratação, mas esta, quando se fizer, 
respeitará a ordem de classificação final. 
12.4. A inexatidão das afirmativas e/ou irregularidades 
dos documentos apresentados, mesmo que 
verificadas a qualquer tempo, em especial na 
ocasião da contratação, acarretarão a nulidade da 
inscrição e desqualificação do candidato, com todas 
as suas decorrências, sem prejuízo de medidas de 
ordem administrativa, civil e criminal.
12.5. Caberá ao Prefeito Municipal a homologação 
dos resultados finais do Processo Seletivo, a qual 
poderá ser efetuada por função, individualmente ou 
pelo conjunto de funções constantes do presente 
Edital, a critério da Administração.
12.6. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais 
alterações, atualizações ou acréscimos enquanto 
não consumada a providência ou evento que lhe 
disser respeito, circunstância que será mencionada 
em Edital ou aviso a ser publicado no Diário Oficial 
do Município.
12.7. O candidato se obriga a manter atualizado o 
endereço perante o Instituto Mais, situado à Rua 
Cunha Gago, 740 – São Paulo – SP - CEP 05421-
001, até a data de publicação da homologação dos 
resultados e, após esta data, junto a Prefeitura do 
Município de Santana de Parnaíba, no Setor de 
DRH, situado à Rua São Miguel Arcanjo, n.º 90 – 
Centro - Santana de Parnaíba – SP – CEP 06501-
115, por meio  de correspondência com aviso de 
recebimento.
12.8. É de inteira responsabilidade do candidato 
acompanhar a publicação de todos os atos, editais 
e comunicados referentes a este Processo Seletivo, 
devendo ainda, manter seu endereço e telefone 
atualizados, até que se expire o se prazo de validade.
12.9. As despesas relativas à participação do 
candidato no Processo Seletivo e à apresentação 
para posse e exercício correrão à expensas do 
próprio candidato.
12.10. A Prefeitura do Município de Santana de 
Parnaíba e o Instituto Mais não se responsabilizam 
por quaisquer cursos, textos, apostilas e outras 
publicações referentes a este Processo Seletivo.
12.11. A realização do certame será feita sob 
exclusiva responsabilidade do Instituto Mais de 
Gestão e Desenvolvimento Social.
12.12. Os casos omissos serão resolvidos 
conjuntamente pela Comissão do Processo Seletivo 
da Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba 
e pelo Instituto Mais, no que tange a sua realização.

Santana de Parnaíba,  07 de  fevereiro de 2014.

Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba.

ANEXO I - DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES

AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS - Executa serviços 
de limpeza interna e externa das instalações prediais, 
mantendo as condições de higiene e conservação; 
executa serviços de copa e cozinha. Desempenha 
outras atividades correlatas.

AGENTE DE SERVIÇOS PÚBLICOS - Desenvolve 
atividades de transporte, carga e descarga 
de materiais e utensílios, realiza montagem e 
manutenção de palcos, cenários e afins para 
eventos, em áreas internas e externas, bem como 
conservação e manutenção de móveis, máquinas 
e equipamentos, utilizando-se de força braçal. 
Desempenha outras atividades correlatas.

ENFERMEIRO - Executa a supervisão e coordenação 
da equipe de auxiliares de enfermagem, avaliando 
a qualidade técnica do serviço prestado; Programa 
e supervisiona as atividades de enfermagem, 
controlando boletins de produtividade e o número 
de exames e consultas realizados; Desenvolve 
serviços de enfermagem, tais como administração 
de medicamentos, realização de curativos, controle 
da pressão venosa, monotorização e aplicação de 

respiradores artificiais, prestação de cuidados de 
conforto, movimentação ativa e passiva e de higiene 
pessoal, entre outros; Executar cuidados e serviços 
de enfermagem de maior complexidade técnica e 
que exijam conhecimentos científicos adequados e 
capacidade de tomar decisões imediatas; Atua nos 
serviços burocráticos de enfermagem, elaborando 
escalas de serviço, planos de trabalho e atribuições 
diárias; Preenche prontuários de pacientes, bem 
como todos os registros relativos a sua atividade; 
Participar do planejamento, realização e avaliação 
dos programas de Saúde Pública, elaborando 
normas técnicas e administrativas; Realizar estudos e 
previsão de recursos necessários ao funcionamento 
dos serviços de enfermagem; Participa de reuniões 
de caráter administrativo e de reuniões de caráter 
técnico de enfermagem, visando o aperfeiçoamento 
dos serviços prestados; Programa e executa o 
treinamento sistemático em serviço do pessoal de 
enfermagem; Desenvolve programas de prevenção e 
controle de doenças em geral e programas especiais 
para mulheres, crianças e adolescentes. 

FARMACÊUTICO - Atua em equipe multiprofissional 
na assistência farmacêutica ao usuário e à equipe 
de saúde do município. Participa da elaboração, 
coordenação e implementação de políticas de 
saúde relativas a produtos farmacêuticos. Atua no 
controle e gerência de produtos farmacêuticos e/
ou relacionados à saúde, desenvolvendo atividades 
de planejamento, pesquisa, seleção e padronização. 
Assessora tecnicamente a aquisição de fármacos, 
o desenvolvimento de produtos, produção, 
manipulação e controle de qualidade. Atua nos 
processos de planejamento, logística e controle de 
armazenamento, distribuição, transporte, guarda e 
dispensa dos produtos farmacêuticos. Participa do 
planejamento das atividades a serem desenvolvidas 
na instituição por estagiários. Executa outras 
tarefas de mesma natureza e nível de complexidade 
associadas a sua área de atuação.

FISIOTERAPEUTA - Atua no atendimento ao usuário 
empregando ginásticas corretivas, cinesioterapia, 
eletroterapia, hidroterapia, mecanoterapia, 
massoterapia, fisioterapia desportiva e técnicas 
especiais de reeducação muscular, para obter o 
máximo de recuperação funcional dos órgãos e 
tecidos afetados. Avalia e reavalia o estado de 
saúde de doentes e acidentados, realizando testes 
musculares, funcionais, de amplitude articular, de 
movimentação, de reflexos, provas de esforço, de 
sobrecarga e de atividades, para identificar o nível 
de capacidade funcional dos órgãos afetados. 
Ensina exercícios corretivos de coluna, defeitos 
dos pés, afecções dos aparelhos respiratório e 
cardiovascular, bem como exercícios físicos de 
preparação e condicionamento pré e pós parto. 
Realiza relaxamento, exercícios e jogos com 
pacientes portadores de problemas psíquicos, 
treinando-os sistematicamente para estimular a 
sociabilidade. Atende amputados, preparando o coto 
e fazendo treinamento com prótese, para possibilita 
a movimentação ativa dos mesmos. Opina quanto às 
possibilidades físicas do indivíduo, fazendo exames 
e empregando técnicas de avaliações específicas 
para possibilitar a seleção profissional ou escolar. 
Orienta e avalia atividades de professores e pais 
de alunos, orientando-os na execução correta de 
exercício físico e na manipulação de aparelhos mais 
simples. Controla registros de dados, observando as 
anotações das aplicações e tratamento realizados 
para elaborar boletins estatísticos. Elabora pareceres 
técnicos sobre assuntos de sua área de competência. 
Responsabiliza-se por instalações, equipamentos, 
instrumental, máquinas e materiais colocados à 
sua disposição. Desenvolve ações de vigilância 
em saúde de baixa, média e alta complexidade, 
nas áreas ambiental, sanitária, epidemiológica e 
saúde do trabalhador. Participa das atividades a 
serem desenvolvidas na instituição por estagiários. 
Executar outras tarefas de mesma natureza e nível 
de complexidade associadas a sua área de atuação.

FONOAUDIÓLOGO - Atua no atendimento a 
indivíduos com distúrbios de comunicação, 
prevenindo, avaliando, diagnosticando e reabilitando 
alterações na audição, voz, linguagem oral e 
escrita e motricidade oral; Avalia as deficiências 
do paciente, realizando exames fonéticos, de 
linguagem, audiometria, gravação e outras técnicas 
próprias para estabelecer o plano de treinamento 
ou terapêutico; Orienta o paciente com problemas 
de linguagem e audição, utilizando a logopedia e 
audiologia em sessões terapêuticas, visando a sua 

reabilitação; Atua em equipes multifuncionais, no 
desenvolvimento de projetos terapêuticos e ações 
preventivas em unidades de saúde; Realiza ações 
individuais e coletivas na assistência, vigilância 
e educação em saúde, facilitando o acesso e a 
participação do paciente e seus familiares no 
processo do tratamento, incentivando o auto-
cuidado e as práticas de educação em saúde; 
Atende e orienta os pais sobre as deficiências e/
ou problemas de comunicação detectados nas 
crianças, emitindo parecer de sua especialidade 
e estabelecendo tratamento adequado para 
possibilitar a reeducação e a reabilitação dos 
mesmos; Orienta a equipe pedagógica das escolas, 
preparando informes e documentos de assuntos 
de fonoaudiologia a fim de possibilitar subsídios 
à mesma; Desenvolve ações de vigilância em 
saúde de baixa, média e alta complexidade, nas 
áreas ambiental, sanitária, epidemiológica e saúde 
do trabalhador; Controla e testa periodicamente a 
capacidade auditiva dos servidores do município, 
principalmente dos que trabalham em locais onde 
se verifica muito ruído; Participa das atividades a 
serem desenvolvidas na instituição por estagiários 
e voluntários; Executa outras tarefas de mesma 
natureza e nível de complexidade associadas a sua 
área de atuação.  

MÉDICO E MÉDICO PLANTONISTA - Presta 
assistência integral ao cidadão efetuando exames 
médicos, emitindo diagnósticos, prescrevendo 
medicamentos e realizando outras formas de 
tratamento para diversos tipos de enfermidades, 
aplicando recursos de medicina preventiva ou 
terapêutica para promover a saúde e bem-estar 
da população. Presta socorros de urgência e 
emergência. Atua em equipe multiprofissional 
no desenvolvimento de projetos terapêuticos 
individuais, familiares e coletivos em unidades de 
saúde e nas comunidades locais, realizando clínica 
ampliada. Realiza atendimento ao paciente, emite 
atestados e pareceres. Realiza procedimentos 
cirúrgicos. Articula recursos intersetoriais 
disponíveis para diminuição dos agravos à 
saúde dos pacientes. Participa de capacitações 
e treinamentos sempre que necessário ou que 
convocado pela gestão da unidade. Garante a 
integralidade da atenção à saúde dos usuários. 
Preenche adequadamente os prontuários e todos 
os instrumentos de coleta de dados da unidade. 
Participa de atividades de ensino e pesquisa, dentro 
do seu ambiente de atuação. Participa de atividades 
de planejamento e organização junto a sua Unidade 
de atuação. Zela pela proteção individual e coletiva, 
utilizando equipamentos de proteção, de acordo 
com o risco inerente a sua função. Obedece às 
normas técnicas de biossegurança na execução 
de suas atividades. Participa do planejamento das 
atividades a serem desenvolvidas por estagiários na 
instituição. Executa outras tarefas correlatas que lhe 
forem atribuídas.

MOTORISTA - Executa, sob orientação, os 
serviços relativos à condução de veículos diversos, 
percorrendo itinerários estabelecidos, obedecendo 
ao Código Nacional de Trânsito. Transporta 
passageiros ou cargas dentro e fora do Município 
e do Estado, atentando para os horários a serem 
cumpridos e a segurança dos transportados. 
Inspeciona o veículo antes da saída, verificando o 
estado dos pneus, os níveis de combustível, água 
e lubrificantes, testando freios e parte elétrica, para 
certificar-se de suas condições de funcionamento. 
Orienta-se por meio de mapas, itinerários ou 
programas estabelecidos, para conduzir usuários e 
materiais aos locais solicitados ou determinados. 
Recolhe o veículo após a jornada de trabalho, 
conduzindo-o ao local de pernoite, para permitir sua 
manutenção e abastecimento, de modo a deixá-lo em 
perfeitas condições de uso. Elabora relatórios diários 
sobre as condições e necessidades de manutenção 
do veículo. Auxilia o embarque e desembarque de 
passageiros dos veículos sob sua responsabilidade 
funcional. Confere o recebimento e a entrega de 
mercadorias e auxiliar na carga e descarga. Obedece 
as normas técnicas de segurança na execução de 
suas atribuições.

PROFESSOR ADJUNTO - Auxiliar na execução 
de planos e programas de trabalho didáticos 
ministrados em salas de aula; Orientar os alunos 
a realizarem as tarefas de pesquisa e outras 
atividades; Auxiliar em reuniões organizando o 
material necessário tais como diários e anotações 
sobre o desenvolvimento do aluno; Providenciar o 
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material a ser usado em aula; Auxiliar e substituir 
eventual ou temporariamente o PEB I e/ ou, PEB II; 
Colaborar na elaboração e desenvolvimento dos 
planos escolares; Executar outras tarefas correlatas 
que lhe forem atribuídas pelo superior imediato.

PEB I (Educação Infantil e Educação Básica) e PEB 
II (todas as disciplinas) - Participar na elaboração 
da proposta curricular; Elaborar e cumprir plano 
de trabalho segundo a proposta pedagógica da 
escola; Executar ações que permitam garantir a 
aprendizagem dos alunos; Estabelecer e implementar 
estratégias de recuperação para os alunos de 
menor rendimento; Ministrar aulas e cumprir tarefas 
relacionadas ao cumprimento dos dias letivos do 
calendário escolar; Participar integralmente dos 
períodos dedicados ao planejamento, à avaliação 
e ao desenvolvimento profissional; Colaborar 
com as atividades de articulação da escola com 
as famílias e a comunidade; Aperfeiçoar-se 
profissionalmente através de leituras apropriadas e 
de participação de cursos de formação continuada 
promovidos pela Secretaria Municipal de Educação 
ou outra instituição de ensino credenciada; 
Avaliar o processo de ensino e aprendizagem de 
acordo com o planejamento escolar; Utilizar-se 
dos conhecimentos e material pedagógico que 
favoreçam a aprendizagem dos alunos; Impedir e 
orientar toda e qualquer manifestação de preconceito 
de classe social, racial, religiosa ou ideológica; 
Executar o plano de gestão escolar no que lhe 
competir; Manter permanente contato com os pais 
dos alunos ou seus responsáveis, informando-
os e orientando-os sobre o desenvolvimento dos 
mesmos, e obtendo dados de interesse para o 
processo educativo; Proceder a observação dos 
alunos, identificando necessidades e carências de 
ordem social, psicológica, material ou de saúde 
que interferem na aprendizagem, encaminhando ao 
chefe imediato para devidas providências; Executar 
e manter atualizados os diários de classe, bem como 
os demais registros escolares e os relativos às 
suas atividades específicas e fornecer informações 
conforme as normas estabelecidas; Colaborar nos 
programas educativos e culturais instituídos por lei 
e pertinentes a escola; Desincumbir-se das demais 
tarefas indispensáveis ao atingimento dos fins 
educacionais da escola e do processo de ensino-
aprendizagem. 

PEB II - EDUCAÇÃO ESPECIAL – DEFICIÊNCIA 
AUDITIVO, INTELECTUAL, VISUAL E ATENDIMENTO 
EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE) - Compete 
ao Professor de Educação Básica II em Educação 
Especial além do atendimento prestado ao aluno: 
Participar da elaboração da proposta pedagógica 
da escola, articulando, com gestores e professores, 
para que o projeto pedagógico da instituição de 
ensino se organize coletivamente numa perspectiva 
de educação inclusiva; Elaborar plano de trabalho 
que contemple as especificidades da demanda 
existente na unidade e/ou na região, atendidas as 
novas diretrizes da Educação Especial, atuando 
de forma colaborativa com o professor da classe 
comum para a definição das adaptações curriculares 
que favoreçam o acesso do aluno ao currículo e a 
sua interação no grupo; Integrar os conselhos de 
classes/ciclos/séries/termos e participar das HTDCs 
e/ou outras atividades coletivas programadas 
pela escola, promovendo a inclusão do aluno nas 
mesmas; Orientar a equipe escolar quanto aos 
procedimentos e estratégias de inclusão dos alunos 
nas classes comuns, informando a comunidade 
escolar acerca da legislação e normas educacionais 
vigentes que asseguram a inclusão educacional; 
Oferecer apoio técnico pedagógico aos professores 
das classes comuns, orientando na elaboração 
de materiais didático-pedagógicos que possam 
ser utilizados pelos alunos nas classes comuns 
do ensino regular; Fornecer orientações e prestar 
atendimento aos responsáveis pelos alunos bem 
como à comunidade quando se fizer necessário, 
orientando as famílias para o seu envolvimento e a 
sua participação no processo educacional. Caberá 
ainda ao professor(a) especializado(a) viabilizar 
a educação escolar de alunos(as) que estejam 
impossibilitados de frequentar as aulas em razão 
de tratamento de saúde que implique permanência 
prolongada em domicílio ou internação hospitalar.

PEB II - EDUCAÇÃO ESPECIAL – DEFICIÊNCIA 
AUDITIVA - Compete ainda ao professor 
especializado na área da Deficiência Auditiva: 
Complementar os estudos referentes aos 
conhecimentos construídos nas classes comuns 

do ensino regular; Oferecer suporte pedagógico 
aos alunos, facilitando-lhes o acesso a todos os 
conteúdos curriculares; Promover o aprendizado de 
Libras para o aluno que optar pelo seu uso; Utilizar 
as tecnologias de informação e comunicação para 
a aprendizagem de Libras e da Língua Portuguesa; 
Desenvolver a Libras como atividade pedagógica, 
instrumental, dialógica e de conversação. Promover 
a aprendizagem da Língua Portuguesa para alunos 
surdos, como segunda língua, de forma instrumental, 
dialógica e de conversação; Aprofundar os estudos 
relativos à disciplina de Língua Portuguesa, 
principalmente na modalidade escrita; Produzir 
materiais bilíngues (Libras – Português – Libras); 
Favorecer a convivência entre os alunos surdos 
para o aprendizado e o desenvolvimento da 
Língua Brasileira de Sinais; Utilizar equipamentos 
de ampliação sonora e efetivar interface com a 
fonoaudiologia para atender os alunos auditivos, 
quando esta for a opção da família ou do aluno.

PEB II - EDUCAÇÃO ESPECIAL – DEFICIÊNCIA 
INTELECTUAL - Compete ainda ao professor 
especializado na área da Deficiência Intelectual: 
Realizar a avaliação diagnóstica e elaborar o 
planejamento individual de intervenção de acordo 
com a necessidade do aluno; Em função do 
planejamento, desenvolver atividades que estimulem 
o desenvolvimento dos processos mentais: atenção, 
percepção, memória, raciocínio, imaginação, 
criatividade, linguagem, aspectos emocionais, entre 
outros; Proporcionar ao aluno o conhecimento de 
seu corpo, levando-o a usá-lo como instrumento de 
expressão consciente na busca de sua independência 
e na satisfação de suas necessidades; Fortalecer a 
autonomia dos alunos para decidir, opinar, escolher 
e tomar iniciativas, a partir de suas necessidades e 
motivações e Propiciar a interação dos alunos em 
ambientes sociais, valorizando as diferenças e a não 
discriminação.

PEB II - EDUCAÇÃO ESPECIAL – DEFICIÊNCIA 
VISUAL - Compete ainda ao professor especializado 
para o atendimento às necessidades dos alunos 
com Deficiência Visual: Promover e apoiar a 
alfabetização e o aprendizado pelo Sistema Braille; 
Realizar a transcrição de materiais, Braille/tinta, 
tinta/Braille, e produzir gravação sonora de textos; 
Realizar adaptação de gráficos, mapas, tabelas e 
outros materiais didáticos para uso de alunos cegos; 
Promover a utilização de recursos ópticos (lupas 
manuais e eletrônicas) e não ópticos (cadernos 
de pauta ampliada, iluminação, lápis e canetas 
adequadas); Adaptar material em caracteres 
ampliados para o uso de alunos com baixa visão, 
além de disponibilizar outros materiais didáticos; 
Desenvolver técnicas e vivências de orientação 
e mobilidade e atividades da vida diária para a 
autonomia e independência; Desenvolver o ensino 
para o uso do soroban e Promover adequações 
necessárias para o uso de tecnologias de informação 
e comunicação.

PEB II – EDUCAÇÃO ESPECIAL – ATENDIMENTO 
EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE) - Compete 
ainda ao Professor especializado na área de 
Atendimento Educacional Especializado – AEE - 
Identificar, elaborar, produzir e organizar serviços, 
recursos pedagógicos, de acessibilidade e estratégias 
considerando as necessidades específicas dos 
alunos público alvo da educação especial; Elaborar 
e executar plano de atendimento educacional 
especializado, avaliando a funcionalidade e a 
aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de 
acessibilidade; Organizar o tipo e o número de 
atendimentos aos alunos na sala de recursos 
multifuncional;  Acompanhar a funcionalidade e 
a aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de 
acessibilidade na sala de aula comum do ensino 
regular, bem como em outros ambientes da escola; 
Estabelecer parcerias com as áreas intersetoriais 
na elaboração de estratégias e na disponibilização 
de recursos de acessibilidade; Orientar professores 
e famílias sobre os recursos pedagógicos e de 
acessibilidade utilizados pelo aluno; Ensinar e 
usar recursos de Tecnologia Assistida, tais como: 
as tecnologias da informação e comunicação, 
a comunicação alternativa e aumentativa, a 
informática acessível, o soroban, os recursos 
ópticos e não ópticos, os softwares específicos, os 
códigos e linguagens, as atividades de orientação 
e mobilidade entre outros; de forma a ampliar 
habilidades funcionais dos alunos, promovendo 
autonomia, atividade e participação. Estabelecer 
articulação com os professores da sala de aula 

comum, visando a disponibilização dos serviços, 
dos recursos pedagógicos e de acessibilidade e das 
estratégias que promovem a participação dos alunos 
nas atividades escolares. Promover atividades e 
espaços de participação da família e a interface com 
os serviços setoriais da saúde, da assistência social, 
entre outros.

TÉCNICO DE ENFERMAGEM - Realiza 
procedimentos básicos de enfermagem tais 
como: verificação de sinais vitais, punção venosa 
periférica, curativo, administração de medicamento 
via oral, nasal, tópica, retal e parenteral, de 
inalação, oxigenoterapia, coleta de sangue para 
exames. Assiste ao enfermeiro no planejamento, 
programação, orientação e supervisão das 
atividades de assistência de enfermagem. Auxilia 
na prestação de cuidados diretos de enfermagem 
a pacientes em estado grave. Assiste na prevenção 
e controle das doenças transmissíveis em geral 
em programas de vigilância epidemiológica. Atua 
na prevenção e controle sistemático da infecção 
hospitalar, na prevenção e controle sistemático de 
danos físicos que possam ser causados a pacientes 
durante a assistência saúde. Presta socorro de 
urgência e emergência aos usuários dentro da UBS 
e em domicílio, e encaminha pacientes aos serviços 
de referência quando necessário. Responsabiliza-
se pelo controle e utilização de equipamentos, 
instrumentais, materiais e medicamentos 
colocados à sua disposição. Realiza esterilização e 
desinfecção dos materiais e instrumentos utilizados. 
Participa de ações de educação em saúde. Executa 
outras tarefas correlatas que lhe forem atribuídas 
pelo superior imediato.

ANEXO II - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

PARA AS FUNÇÕES DE AGENTE DE SERVIÇOS 
GERAIS, AGENTE DE SERVIÇOS PÚBLICOS E  
MOTORISTA

LÍNGUA PORTUGUESA - Ortografia. Plural de 
substantivos e adjetivos. Conjugação de verbos. 
Concordância entre adjetivo e substantivo e entre 
o verbo e seu sujeito. Confronto e reconhecimento 
de frases corretas e incorretas. Pontuação. 
Compreensão de textos.

MATEMÁTICA Operações com números naturais 
e fracionários: adição, subtração, multiplicação e 
divisão. Problemas envolvendo as quatro operações. 
Sistema de medidas. Sistema monetário brasileiro

CONHECIMENTOS GERAIS / ATUALIDADES 
(veiculados nos últimos seis meses da data da 
prova) - Cultura e sociedade brasileira: música, 
literatura, artes, arquitetura, rádio, cinema, teatro, 
jornais, revistas e televisão. Fatos e elementos 
de política brasileira. Descobertas e inovações 
científicas na atualidade e seus impactos na 
sociedade contemporânea. Meio ambiente e 
cidadania: problemas, políticas públicas, aspectos 
locais, nacionais e globais. Panorama local e 
internacional contemporâneo. Panorama da 
economia nacional e internacional. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA MOTORISTA 
- Legislação de Trânsito, baseada no novo Código de 
Trânsito Brasileiro. Regras Gerais para a circulação 
de veículos no perímetro urbano e nas estradas. Os 
sinais de trânsito, segurança e velocidade. Registro 
e Licenciamento de veículos. Condutores de veículos 
- deveres e proibições. As infrações à legislação de 
trânsito, penalidades e recursos. Manutenção de 
veículos. Noções básicas de mecânica automotiva. 
Primeiros socorros em acidentes de trânsito. 
Circulação urbana e trânsito. 

PARA A FUNÇÃO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM 
(40h e 12 x 36 h - plantão)

LÍNGUA PORTUGUESA - interpretação de Texto. 
Significação das palavras: sinônimos, antônimos, 
sentido próprio e figurado das palavras. Ortografia 
Oficial. Pontuação. Acentuação. Emprego das 
classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, 
pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção 
(classificação e sentido que imprime às relações 
entre as orações). Concordância verbal e nominal. 
Regência verbal e nominal. Crase.

MATEMÁTICA - Resolução de situações-problema. 
Números Inteiros: Operações, Propriedades, 
Múltiplos e Divisores; Números Racionais: 
Operações e Propriedades. Números e Grandezas 
Diretamente e Inversamente Proporcionais: Razões 

e Proporções, Divisão Proporcional, Regra de Três 
Simples e Composta. Porcentagem. Juros Simples. 
Sistema de Medidas Legais. Conceitos básicos de 
geometria: cálculo de área e cálculo de volume.

CONHECIMENTOS GERAIS / ATUALIDADES 
(veiculados nos últimos seis meses da data da 
prova) - Cultura e sociedade brasileira: música, 
literatura, artes, arquitetura, rádio, cinema, teatro, 
jornais, revistas e televisão. Fatos e elementos 
de política brasileira. Descobertas e inovações 
científicas na atualidade e seus impactos na 
sociedade contemporânea. Meio ambiente e 
cidadania: problemas, políticas públicas, aspectos 
locais, nacionais e globais. Panorama local e 
internacional contemporâneo. Panorama da 
economia nacional e internacional 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - Código de ética 
dos profissionais de enfermagem; Implicações 
éticas e jurídicas no exercício da enfermagem. 
Técnicas básicas de enfermagem: Sinais vitais; 
Mensuração de altura e peso; Assepsia e controle 
de infecção; Biossegurança; Administração de 
medicamentos (noções de farmacologia, cálculo 
para dosagem de drogas e soluções, vias de 
administração e cuidados na aplicação, venoclise). 
Prevenção de úlceras de pressão; Sondagens 
gástrica e vesical; Coleta de material para 
exames laboratoriais; Oxigenioterapia; Curativo; 
Administração de dieta oral, enteral, parenteral. 
Enfermagem médico-cirúrgica: Cuidados de 
enfermagem ao paciente com distúrbios endócrinos, 
cardiovasculares, pulmonares, auto-imunes e 
reumatológicos, digestivos, neurológicos e do 
sistema hematopoiético. Preparo, acondicionamento 
e métodos de esterilização e desinfecção de 
materiais; Atendimento de emergência: parada 
cardiorrespiratória, corpos estranhos, intoxicações 
exógenas, estados convulsivos e comatosos, 
hemorragias, queimaduras, urgências ortopédicas; 
Vias de transmissão, profilaxia e cuidados de 
enfermagem relacionados a doenças transmissíveis 
e parasitárias. Enfermagem materno-infantil: 
Assistência à gestante no período pré-natal, pré-
parto, parto e puerpério; Complicações obstétricas; 
Recém-nascido normal e patológico; Crescimento e 
desenvolvimento da criança; Aleitamento materno; 
Doenças da Primeira Infância. Enfermagem 
em Saúde Pública: Processo saúde – doença; 
Imunizações; Vigilância epidemiológica; Atenção à 
saúde da criança e do adolescente, do adulto, da 
mulher e do idoso.

PARA AS FUNÇÕES DE ENFERMEIRO, 
FARMACÊUTICO, FISIOTERAPEUTA E 
FONOAUDIÓLOGO

LÍNGUA PORTUGUESA - Interpretação de Texto. 
Significação das palavras: sinônimos, antônimos, 
sentido próprio e figurado das palavras. Ortografia 
Oficial. Pontuação. Acentuação. Emprego das 
classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, 
pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção 
(classificação e sentido que imprime às relações 
entre as orações). Concordância verbal e nominal. 
Regência verbal e nominal. Crase.

RACIOCÍNIO LÓGICO: Raciocínio lógico. Raciocínio 
sequencial. Orientações espacial e temporal. 
Formação de conceitos. Discriminação de 
elementos. Compreensão do processo lógico que, 
a partir de um conjunto de hipóteses, conduz, de 
forma válida, a conclusões determinadas.

CONHECIMENTOS GERAIS / ATUALIDADES 
(veiculados nos últimos seis meses da data da prova) 
- Cultura e sociedade brasileira: música, literatura, 
artes, arquitetura, rádio, cinema, teatro, jornais, 
revistas e televisão. Fatos e elementos de política 
brasileira. Descobertas e inovações científicas 
na atualidade e seus impactos na sociedade 
contemporânea. Meio ambiente e cidadania: 
problemas, políticas públicas, aspectos locais, 
nacionais e globais. Panorama local e internacional 
contemporâneo. Panorama da economia nacional e 
internacional 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA:

ENFERMEIRO – SUS, princípios e diretrizes. Noções 
de Políticas de Saúde no Brasil, Estratégias de Saúde 
da Família. Lei Orgânica da Saúde. Financiamento 
do SUS. Trabalho em equipe multiprofissional. 
Introdução à enfermagem: fundamentos de 
enfermagem. Exercício de enfermagem: código de 
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ética dos profissionais de enfermagem. Legislação 
profissional - COREN. Programa Nacional de 
Imunização: considerações gerais. Calendário de 
vacinação para o Estado de São Paulo. Vacinação 
contra as doenças imunopreviníveis. Cadeia de frio. 
Meios de desinfecção e esterilização. Administração 
aplicada à enfermagem: administração em 
Enfermagem. Supervisão em Enfermagem. 
Enfermagem em pronto-socorro: considerações 
gerais sobre pronto atendimento: a) definição de 
urgência e emergência; b) prioridade no tratamento; 
c) princípios para um atendimento de urgência 
e emergência. Assistência de enfermagem nas 
urgências: a) do aparelho respiratório; b) do 
aparelho digestivo; c) do aparelho cardiovascular; 
d) do aparelho locomotor e esquelético; e) do 
sistema nervoso; f) ginecológicas e obstétricas; 
g) dos distúrbios hidroeletrolíticos e metabólicos; 
h) psiquiátricas; i) do aparelho urinário. Atenção 
básica à saúde: atenção à criança (crescimento e 
desenvolvimento, aleitamento materno, alimentação, 
doenças diarréicas e doenças respiratórias). 
Atenção à saúde da mulher (pré-natal, parto, 
puerpério, prevenção do câncer ginecológico, 
planejamento familiar). Atenção à saúde do adulto 
(hipertensão arterial e diabetes mellitus). Assistência 
de enfermagem em queimaduras. Assistência de 
enfermagem em intoxicações exógenas (alimentares, 
medicamentosas, envenenamentos). Assistência 
de enfermagem em picadas de insetos, animais 
peçonhentos e mordeduras de animais (soros e 
vacinas). Assistência de pacientes: posicionamento 
e mobilização. Visita domiciliar, ações educativas. 
Relação população/serviços de saúde. Relação 
paciente/profissional. Conhecimento do estatuto do 
idoso. Conhecimento do ECA. Biossegurança. Gestão 
de Qualidade. Conhecimentos sobre as normas e 
os procedimentos da legislação básica da área de 
atuação e das ferramentas de controle e avaliação 
que subsidiam o planejamento e desenvolvimento do 
sistema único de saúde.

FARMACÊUTICO - Ética Profissional e Legislação. 
Medicamentos controlados e entorpecentes. 
Administração de Farmácia, dispensação, aviamento 
de receitas, controle de estoque de medicamentos, 
normas, rotinas e recursos humanos. 
Farmacotécnica: manipulação de formas oficiais 
e magistrais; Preparação Farmacêutica. Noções 
básicas de filtração, destilação e esterilização. 
Conceitos básicos de drogas que atuam no 
organismo: princípio de ação de medicamentos e 
interação medicamentosa. Absorção, distribuição, 
farmacocinética, biotransformação e excreção 
de drogas. Antibióticos e quimioterápicos: 
conceituação a agentes produtores e classificação. 
Toxicologia. Farmacodependência. Controle de 
infecção hospitalar: anti-sépticos, desinfetantes e 
esterilizantes. Projeto Farmácia Popular.

FISIOTERAPEUTA - Ética Profissional e Legislação. 
Anatomia. Fisiologia. Neurologia. Ortopedia. 
Fundamentos de Fisioterapia. Cinesioterapia. 
Fisioterapia aplicada à Neurologia – Infantil – Adulto. 
Fisioterapia aplicada à Ortopedia e Traumatologia. 
Fisioterapia aplicada à Ginecologia e Obstetrícia. 
Fisioterapia aplicada à Pneumologia. 

FONOAUDIÓLOGO - Ética Profissional e Legislação. 
Sistema de atenção à saúde no Brasil, Processo 
saúde / doença. Saúde pública: conceito e ações. 
Fonoaudiólogo em saúde pública. Recém nascido 
de risco para alteração no desenvolvimento e a 
intervenção fonoaudióloga. Avaliação audiológica 
infantil. Avaliação audiológica do recém nascido. 
Triagem auditiva em escolares. Desenvolvimento 
da linguagem: aspectos orgânicos, funcionais, 
ambientais e sociais. Linguagem escrita - processo 
de aquisição enquanto sistema de representação. 
Deficiência auditiva: classificação, diagnóstico 
diferencial, identificação de próteses auditivas. 
Sistema sensório motor oral. Deglutição atípica.  
Fissuras labiopalatais. Distúrbios de linguagem 
nas psicoses infantis. Distúrbios de linguagem 
por alterações neurológicas. Distúrbios da voz. 
Distúrbios articulatórios. Gagueira. Atuação 
fonoaudiológica junto ao idoso. Fonoaudiologia 
e os meios sociais, creche e escola. Atuação 
preventiva na saúde vocal dos educandos. Efeito 
do ruído na audição de trabalhadores, legislação 
pertinente, audiometria industrial e os programas de 
conservação auditiva. Conhecimentos das normas 
e procedimentos da legislação básica da área de 
atuação e das ferramentas de controle e avaliação 

do Sistema Único de Saúde e de assistência social 
e educação.

PARA AS FUNÇÕES DE MÉDICO E MÉDICO 
PLANTONISTA

CONHECIMENTOS GERAIS / ATUALIDADES 
(veiculados nos últimos seis meses da data da 
prova) - Cultura e sociedade brasileira: música, 
literatura, artes, arquitetura, rádio, cinema, teatro, 
jornais, revistas e televisão. Fatos e elementos 
de política brasileira. Descobertas e inovações 
científicas na atualidade e seus impactos na 
sociedade contemporânea. Meio ambiente e 
cidadania: problemas, políticas públicas, aspectos 
locais, nacionais e globais. Panorama local e 
internacional contemporâneo. Panorama da 
economia nacional e internacional 

RACIOCÍNIO LÓGICO: Raciocínio lógico. Raciocínio 
sequencial. Orientações espacial e temporal. 
Formação de conceitos. Discriminação de 
elementos. Compreensão do processo lógico que, 
a partir de um conjunto de hipóteses, conduz, de 
forma válida, a conclusões determinadas.

POLÍTICAS DE SAÚDE- Constituição Federal, 
artigos referentes à Saúde.  Lei 8.080 de 19/09/90. 
Lei 8.142 de 28/12/90. Norma Operacional Básica 
do Sistema Único de Saúde – NOB-SUS de 1996. 
Norma Operacional da Assistência a Saúde/SUS – 
NOAS-SUS 01/02. Programa de Saúde da Família – 
PSF. Estratégias de ações de promoção, proteção 
e recuperação da saúde.  Diretrizes e bases da 
implantação do SUS. Organização da Atenção Básica 
no Sistema Único de Saúde. Reforma Sanitária e 
Modelos Assistenciais de Saúde - Vigilância em 
Saúde. Indicadores de nível de saúde da população. 
Políticas de descentralização e atenção primária à 
Saúde. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA:

MÉDICO / MÉDICO PLANTONISTA - 
Antibioticoterapia; Anemias; Hipertensão arterial; 
Diabetes; Parasitoses intestinais; Esquistossomose; 
Cefaleias; Febre de origem indeterminada; Diarreias; 
Úlcera péptica; Hepatite; Hipertireoidismo; 
Hipotireoidismo; Insuficiência cardíaca; Alcoolismo; 
Doenças sexualmente transmissíveis; Cardiopatia 
isquêmica; Arritmias cardíacas; Doença pulmonar 
obstrutiva crônica; Dor toráxica; Dor lombar; 
Ansiedade; Asma brônquica; Pneumonias; 
Tuberculose; Hanseníase; Leishmaniose; AIDS; 
Infecção Urinária; Enfermidades bucais; Epilepsia; 
Febre reumática; Artrites; Acidentes por animais 
peçonhentos; Micoses superficiais; Obesidade; 
Dislipidemias. Código de Ética do Profissional. 
Relação médico-paciente. Cuidados preventivos de 
saúde. Epidemiologia, história natural e prevenção 
de doenças. Ênfase em saúde coletiva. Doenças 
de notificação compulsória. Preenchimento de 
Declaração de Óbito.

MÉDICO COM ESPECIALIZAÇÃO EM CARDIOLOGIA 
- Anatomia, fisiologia e fisiopatologia cardiovascular. 
Semiologia cardiovascular: anamnese e exame 
físico. Métodos complementares na avaliação 
cardiovascular: eletrocardiografia, radiologia, 
ergometria, ecocardiografia, sistema holter, 
monitoração ambulatorial da pressão arterial, 
medicina nuclear aplicada a cardiologia, ressonância 
magnética cardíaca, cateterismo cardíaco, 
angiotomografia cardíaca. Aterosclerose; fatores 
de risco para aterosclerose. Prevenção primária 
e secundária da doença coronariana. Quadro 
clínico, diagnóstico, estratificação, investigação e 
tratamento das seguintes cardiopatias e síndromes: 
febre reumática e doença orovalvar; endocardite 
infecciosa; cardiomiopatias e miocardites; 
insuficiência cardíaca aguda e crônica; choque 
cardiogênico; hipertensão arterial sistêmica e 
emergências hipertensivas; doença coronariana 
crônica e síndromes coronarianas agudas; 
bradiarritmias e taquiarritmias; doenças da aorta; 
tromboembolismo pulmonar e cor pulmonale. 
Parada cardiorrespiratória. Resposta inflamatória 
sistêmica e sepse. Insuficiência respiratória, 
interação cardiopulmonar, suporte ventilatório 
invasivo e não-invasivo. Insuficiência renal e doença 
cardiovascular. Sedação, analgesia e distúrbios de 
comportamento em pacientes críticos. Código de 
Ética do Profissional. Relação médico-paciente. 
Cuidados preventivos de saúde. Epidemiologia, 
história natural e prevenção de doenças. Ênfase em 
saúde coletiva. Doenças de notificação compulsória. 
Preenchimento de Declaração de Óbito.

MÉDICO PLANTONISTA COM ESPECIALIZAÇÃO EM 
CIRURGIA GERAL - Bases fisiológicas da cirurgia, 
resposta metabólica no trauma, infecção em 
Cirurgia, afecções cirúrgicas do Aparelho Digestivo, 
afecções cirúrgicas em Cabeça e Pescoço, afecções 
cirúrgicas em Cirurgia Plástica Reparadora, afecções 
cirúrgicas em Cirurgia do tórax, afecções cirúrgicas 
em Cirurgia Vascular, afecções cirúrgicas em 
Cirurgia Pediátrica, programa da ATLS (Advanced 
Trauma Life Support), abdômen agudo na AIDS, 
abordagem Cirúrgica do paciente imunossuprimido, 
doenças Sexualmente Transmissíveis.  Código de 
Ética do Profissional. Relação médico-paciente. 
Cuidados preventivos de saúde. Epidemiologia, 
história natural e prevenção de doenças. Ênfase em 
saúde coletiva. Doenças de notificação compulsória. 
Preenchimento de Declaração de Óbito.

MÉDICO E MÉDICO PLANTONISTA COM 
ESPECIALIZAÇÃO EM GINECOLOGIA E 
OBSTETRÍCIA - Anatomia dos órgãos genitais 
femininos. Embriologia dos genitais femininos. 
Fisiologia mestrual e sexual. Endocrinologia do 
aparelho genital feminino. Ciclo Menstrual. Climatério. 
Puberdade fisiológica e patológica. Propedêutica 
clínica e complementar em tocoginecologia. 
Disfunções menstruais. Doenças sexualmente 
transmissíveis. Citogenética. Dismenorréia. Tensão 
pré-menstrual. Dispotopias genitais. Processos 
inflamatórios dos genitais femininos. Esterilidade 
conjugal. Incontinência urinário na mulher. Fístulas 
genitais. Ginecologia da infância e da adolescência. 
Mastopatias benignas e malignas. Anticoncepção. 
Medicina psicossomática em ginecologia. Urgências 
ginecológicas. Afecções da vulva e da vagina. 
Afecções do colo e do corpo uterino. Afecções 
dos ovários e trompas. Oncologia ginecológica. 
Moléstia trofoblástica. Endometriose. Cirurgias 
ginecológicas. Anomalias do desenvolvimento 
genital. Algias pélvicas. Disfunções sexuais. 
Leucorréias estados hiperandrogênicos. Estados 
hiperprolactínicos. Intersexualidade. Hemorragias 
disfuncionais. Gravidez ectópica. Abortamento. 
Ovulação. Fertilização. Transporte Ovular. Nidação. 
Deciduação. Placenta. Cordão Umbilical. Sistema 
Aminiótico. Estudo do Feto. Modificações gerais 
e locais do organismo materno. Endocrinologia 
do ciclo gravídico-puerperal. Bacia obstétrica. 
Relações Útero-fetais. Gravidez. Conceito. Duração, 
diagnóstico. Assistência pré-natal. Aspectos 
psicológicos do ciclo gravídico- puerperal. 
Trajeto pelvigenital. Contratilidade Uterina. Parto. 
Generalidades. Conceitos. Evolução Clínica do 
Parto. Assistência ao parto. Fenômenos mecânicos 
do parto. Fenômenos plásticos do parto. Analgesia 
e anestesia no parto. Puerpério e lactação. Doenças 
intercorrentes no ciclo grávido-puerperal. Doença 
hipertensiva específica da gravidez. Placenta 
prévia. Deslocamento prematuro de placenta. 
Rotura uterina. Patologias do sistema amniótico.
gravidez prolongada. Gemelidade. Sofrimento fetal. 
Doença hemolítica Perinatal. Distocias. Acidentes e 
complicações de parto.Discinesias. Prematuridade. 
Puerpério patológico. Tocotraumatismos maternos 
e fetais. Aspectos Médicos-legais em toco-
ginecologia. Patologia do feto e do recém-nascido. 
Mortalidade perinatal. Distocias do trajeto e 
desproporção céfalo-pélvica. Estudo crítico das 
cirurgias obstétricas. Diagnóstico e terapêutica das 
patologias obstétricas. Efeitos de drogas sobre o 
concepto. Gravidez molar. Rotura prematura de 
membranas. Prolapso do cordão umbilical. Aspectos 
ético-legais da prática obstétrica. Código de Ética do 
Profissional. Relação médico-paciente. Cuidados 
preventivos de saúde. Epidemiologia, história natural 
e prevenção de doenças. Ênfase em saúde coletiva. 
Doenças de notificação compulsória. Preenchimento 
de Declaração de Óbito.

MÉDICO COM ESPECIALIZAÇÃO EM 
GASTROENTEROLOGIA -  Hemorragia digestiva. 
Abdome agudo. Doença do refluxo gastroesofagiano. 
Esofagites. Tumores do esôfago (benignos e 
malignos). Doença ulcero-péptica. Helycobacter 
pylori e doenças associadas. Gastrites. Tumores 
do estômago (benignos e malignos). Má absorção 
intestinal. Doença celíaca. Diarreia aguda. 
Diarreia crônica. Tumores do intestino delgado. 
Enteroparasitoses. Tumores do cólon (benignos e 
malignos). Doença diverticular do tubo digestivo. 
Pancreatite aguda. Pancreatite crônica. Tumores 
do pâncreas. Cistos e pseudocistos do pâncreas. 
Colelitíase e suas complicações. Câncer da 
vesícula biliar. Hepatites agudas. Hepatite crônica. 

Hepatite autoimune. Cirrose hepática. Carcinoma 
hepatocelular. Disfagia. Odinofagia. Ascite. 
Hipertensão porta. Icterícia. Constipação intestinal. 
Distúrbios funcionais do tubo digestivo. Doenças 
inflamatórias intestinais. Código de Ética do 
Profissional. Relação médico-paciente. Cuidados 
preventivos de saúde. Epidemiologia, história natural 
e prevenção de doenças. Ênfase em saúde coletiva. 
Doenças de notificação compulsória. Preenchimento 
de Declaração de Óbito

MÉDICO COM ESPECIALIZAÇÃO EM INFECTOLOGIA 
- Doenças Causadas Por Bactérias: Salmoneloses, 
Shigelose, Cólera; Sepse: Conceito, Epidemiologia 
e Fisiopatogenia; Diagnóstico; Tratamento. 
Acidentes Pós-Vacinais: Reações Locais; Reações 
Neurológicas; Choque Anafilático. A Doença do 
Soro. Síndrome da Imunodeficiência Adquirida 
(AIDS): Características Gerais do HIV-1; Mecanismo 
de Transmissão; Fisiopatologia; Aspectos Clínicos 
e Evolutivos da AIDS; Diagnóstico Sorológico; 
Seguimento Laboratorial da Infecção; Tratamento; 
Tratamento das Infecções Oportunistas; Tratamento 
Específico do HIV. Terapêutica Antimicrobiana 
em Pediatria. Controle de Infecção Hospitalar. 
Doenças Causadas Por Vírus, Pneumonias 
Adquiridas na Comunidade e no Hospital, Hepatites 
Agudas, Meningites Agudas, Síndrome Nefrítica, 
Glomerulonefrite Aguda Pós-Estreptocócica: 
Epidemiologia; Manifestações Clínicas; Achados 
Laboratoriais; Diagnóstico Específico; Diagnóstico 
Diferencial; Tratamento e Profilaxia. Código de Ética 
do Profissional. Relação médico-paciente. Cuidados 
preventivos de saúde. Epidemiologia, história natural 
e prevenção de doenças. Ênfase em saúde coletiva. 
Doenças de notificação compulsória. Preenchimento 
de Declaração de Óbito.

MÉDICO PLANTONISTA COM ESPECIALIZAÇÃO EM 
NEONATOLOGIA - Atendimento ao recém-nascido 
na sala de parto. Exame físico e classificação 
do recém-nascido. Equilíbrio hidroeletrolítico. 
Nutrição. Termorregulação. Recém-nascido 
pequeno para a idade gestacional. Prematuridade. 
Doenças respiratórias. Tratamento ventilatório. 
Doenças cardíacas. Homeostase dos carboidratos. 
Homeostase do cálcio e magnésio. Doenças 
gastrintestinais. Icterícia. Malformações congênitas. 
Doenças endócrinas. Doenças infecciosas. 
Hematologia neonatal. Doenças neurológicas. 
Asfixia perinatal. Doenças oftalmológicas. Doenças 
cirúrgicas no período neonatal. Erros inatos do 
metabolismo. Princípios do atendimento intensivo 
neonatal. Doenças ortopédicas neonatais. Doenças 
neuromusculares. Anestesia e analgesia. Código 
de Ética do Profissional. Relação médico-paciente. 
Cuidados preventivos de saúde. Epidemiologia, 
história natural e prevenção de doenças. Ênfase em 
saúde coletiva. Doenças de notificação compulsória. 
Preenchimento de Declaração de Óbito.

MÉDICO COM ESPECIALIZAÇÃO EM NEUROLOGIA 
- Infecções do sistema nervoso central. Doenças 
vasculares cerebrais. Hipertensão intracraniana. 
Comas. Epilepsias. Doenças desmielinizantes. 
Doenças neuromusculares. Neuropatias periféricas. 
Demências. Doenças congênitas. Algias e cefaleias. 
Princípios gerais da psicofarmacologia. Doenças 
extrapiramidais. Doenças metabólicas e tóxicas. 
Sono normal e seus distúrbios. Alcoolismo e crise 
de abstinências. Código de Ética do Profissional. 
Relação médico-paciente. Cuidados preventivos de 
saúde. Epidemiologia, história natural e prevenção 
de doenças. Ênfase em saúde coletiva. Doenças 
de notificação compulsória. Preenchimento de 
Declaração de Óbito.

MÉDICO E MÉDICO PLANTONISTA COM 
ESPECIALIZAÇÃO EM PEDIATRIA - Crescimento 
e desenvolvimento da criança: do período neonatal 
à adolescência. Alimentação da criança e do 
adolescente. Morbidade e mortalidade na infância. 
Imunizações na criança e adolescência. Prevenção 
de acidentes na infância. Assistência à criança 
vítima de violência. Anemias. Parasitoses intestinais. 
Distúrbios do crescimento e desenvolvimento. Baixa 
estatura. Obesidade. Infecções urinárias. Hematúrias. 
Enurese. Encoprese. Constipação crônica funcional 
na infância. Atendimento ambulatorial da criança 
com deficiência. Dificuldades escolares. Distúrbios 
psicológicos mais frequentes em pediatria. Dores 
recorrentes na infância. Abordagem do sopro 
cardíaco na criança. Adenomegalias. Infecções 
congênitas. Asma brônquica. Abordagem do 
lactente chiador. Infecções de vias aéreas superiores 
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e inferiores. Infecções pulmonares bacterianas.
Tuberculose na criança. Código de Ética do 
Profissional. Relação médico-paciente. Cuidados 
preventivos de saúde. Epidemiologia, história natural 
e prevenção de doenças. Ênfase em saúde coletiva. 
Doenças de notificação compulsória. Preenchimento 
de Declaração de Óbito.

MÉDICO COM ESPECIALIZAÇÃO EM 
PNEUMOLOGIA - Anatomia e fisiologia respiratória; 
Métodos diagnósticos em Pneumologia; 
Diagnóstico e Tratamento: Tabagismo, Pneumonias, 
Tuberculose pulmonar; Micoses pulmonares, 
Asma Brônquica,  Bronquectasias, Abcessos 
Pulmonares, Doença Pulmonar obstrutiva crônica, 
Doenças pulmonares na SIDA, Insuficiência 
respiratória, Câncer de Pulmão e outros tumores 
de tórax, Doenças Pleurais, Doenças pulmonares 
difusas, Tomboembolismo pulmonar, Traumatismo 
de tórax; Doenças ocupacionais, Hipertensão 
pulmonar; vasculites, Distúrbios respiratórios do 
sono, Síndromes eosinofílicas, Anomalias de caixa 
torácica e diafragma. Código de Ética Profissional. 
Relação médico-paciente. Cuidados preventivos de 
saúde. Epidemiologia, história natural e prevenção 
de doenças, Ênfase em saúde coletiva. Doenças 
de notificação compulsória. Preenchimento de 
Declaração de Óbito

MÉDICO COM ESPECIALIZAÇÃO EM PSIQUIATRIA 
- Psicologia médica. Psiquiatria social e comunitária. 
Interconsulta e psiquiatria de hospital geral. 
Epidemiologia psiquiátrica. Transtornos mentais 
orgânicos. Transtornos mentais decorrentes do 
uso de álcool e drogas. Esquizofrenia. Transtornos 
do humor. Transtornos ansiosos. Transtornos 
alimentares. Transtornos da personalidade. 
Transtornos mentais da infância e adolescência. 
Urgências psiquiátricas. Psicofarmacologia. 
Eletroconvulsoterapia. Noções psicodinâmicas 
de funcionamento mental. Noções de técnica 
psicanalítica e psicoterápicas. Noções de psicanálise 
e modalidades psicoterápicas psicodinâmicas. 
Desenvolvimento psíquico. Adolescência e 
conflito emocional. Equipe multidisciplinar e 
manejo psicodinâmico de pacientes internados 
e ambulatoriais. Código de Ética do Profissional. 
Relação médico-paciente. Cuidados preventivos de 
saúde. Epidemiologia, história natural e prevenção 
de doenças. Ênfase em saúde coletiva. Doenças 
de notificação compulsória. Preenchimento de 
Declaração de Óbito.

MÉDICO COM ESPECIALIZAÇÃO EM 
REUMATOLOGIA - Exame clínico do paciente 
reumático. Mecanismos etiopatogênicos da 
dor,da inflamação e da autoimunidade. Doenças 
difusas do tecido conjuntivo. Espondiloartropatias. 
Vasculites.  Doenças reumáticas de partes moles. 
Fibromialgia. Enfermidades da coluna vertebral. 
Osteoartrose. Artrites microcristalinas. Doenças 
osteometabólicas. Artrites infecciosas. Neoplasias 
articulares. Doenças sistêmicas com manifestações 
articulares. Enfermidades reumáticas da criança 
e do adolescente. Código de Ética do Profissional. 
Relação médico-paciente. Cuidados preventivos de 
saúde. Epidemiologia, história natural e prevenção 
de doenças. Ênfase em saúde coletiva. Doenças 
de notificação compulsória. Preenchimento de 
Declaração de Óbito.

MÉDICO COM ESPECIALIZAÇÃO EM 
ULTRASSONOGRAFIA – Ultrassonografia em 
ginecologia e obstetrícia, em medicina interna; A 
natureza do ultrassom: princípios básicos; Técnica 
e equipamentos; Indicações da ultrassonografia, 
Doppler, ginecologia e obstetrícia; Anatomia 
ultrassonográfica feminina, estudo ultrassonográfico 
do útero normal e patológico e do ovário normal 
e patológico, doenças inflamatórias pélvicas, 
contribuição do ultrassom nos dispositivos intra 
uterinos, diagnóstico diferencial das massas 
pélvicas ao ultrassom; Ultrassonografia das 
doenças ginecológicas malignas, endometriose: 
Ultrassonografia e esterilidade; Estudo 
ultrassonográfico da mama normal e patológica; 
Anatomia ultrassonográfica do  saco gestacional e do 
embrião; Anatomia ultrasonográfica fetal; Avaliação 
da idade gestacional; Estudo ultrassonográfico das 
patologias da 1º metade da gestação; Crescimento 
intrauterino retardado; Gestação de alto risco e 
multipla; Anomalias fetais e tratamento pré-natal; 
Placenta e outros anexos do concepto; Medicina 
Interna: Estudo ultrassonográfico - Olho, órbita, 
face e pescoço, tórax, crânio, abdômen superior; 

Estudo ultrassonográfico da cavidade abdominal, 
vísceras ocas, coleções e abscesso peritoneais; 
Reproperitoneo, rins e bexiga, próstatas e 
vesículas seminais, escroto e pênis, extremidades, 
articulações. Código de Ética do Profissional. 
Relação médico-paciente. Cuidados preventivos de 
saúde. Epidemiologia, história natural e prevenção 
de doenças. Ênfase em saúde coletiva. Doenças 
de notificação compulsória. Preenchimento de 
Declaração de Óbito.

PARA AS FUNÇÕES DE PROFESSOR ADJUNTO, 
PEB I (EDUCAÇÃO INFANTIL E EDUCAÇÃO BÁSICA) 
E  PEB II (TODAS AS DISCIPLINAS)

LÍNGUA PORTUGUESA - Interpretação de Texto. 
Significação das palavras: sinônimos, antônimos, 
sentido próprio e figurado das palavras. Ortografia 
Oficial. Pontuação. Acentuação. Emprego das 
classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, 
pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção 
(classificação e sentido que imprime às relações 
entre as orações). Concordância verbal e nominal. 
Regência verbal e nominal. Crase.

CONHECIMENTOS GERAIS / ATUALIDADES 
(veiculados nos últimos seis meses da data da prova) 
- Cultura e sociedade brasileira: música, literatura, 
artes, arquitetura, rádio, cinema, teatro, jornais, 
revistas e televisão. Fatos e elementos de política 
brasileira. Descobertas e inovações científicas 
na atualidade e seus impactos na sociedade 
contemporânea. Meio ambiente e cidadania: 
problemas, políticas públicas, aspectos locais, 
nacionais e globais. Panorama local e internacional 
contemporâneo. Panorama da economia nacional e 
internacional 

LEGISLAÇÃO E CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS - 
A educação escolar – atuais tendências e exigências: 
Currículo e o pleno desenvolvimento do educando: 
saberes necessários para o desenvolvimento 
de competências cognitivas, afetivas, sociais e 
culturais. A construção de uma escola democrática 
e inclusiva que garanta o acesso, a permanência e 
aprendizagens efetivas, significativas e relevantes. A 
qualidade social da educação escolar e a educação 
para a diversidade numa perspectiva multicultural. 
A formação continuada dos profissionais da 
educação centrada nas práticas docentes 
adotando a metodologia da ação-reflexão-ação e 
construindo competências que qualificam suas 
práticas. Avaliação, recuperação paralela e decisões 
pedagógicas. Relação professor-aluno, escola-
comunidade. A educação escolar como direito e 
dever do estado e o ensino fundamental – obrigatório 
e gratuito, como direito subjetivo. Financiamento da 
educação. Concepções Filosóficas da Educação; 
Relação Educação - Sociedade – Cultura; Tendências 
pedagógicas na prática escolar; Planejamento, 
metodologia e avaliação do processo ensino / 
aprendizagem. 
Bibliografia Sugerida:
Constituição da República Federativa do Brasil, 
promulgada em 05 de outubro de 1988 – Artigos: 
205 a 214.
Lei N.º 8.069, de 13 de julho de 1990 – Dispõe sobre 
o Estatuto da Criança e do adolescente e dá outras 
providências. 
LEI Nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 – 
Estabelece as diretrizes e bases da educação 
nacional.
Parecer CNE/CEB número 2 de 11/09/2001.
PERRENOUD, Philippe. “10 novas competências 
para ensinar”. Porto Alegre. Artmed.
PERRENOUD, Philippe. Formando Professores 
Profissionais, Porto Alegre Artmed-Artes Médicas 
Sul, 2001 - Edição revisada.
PIZANI, Alicia P. De; Pimentel, Magali M. de; Zunino, 
Delia Lerner. Compreensão da leitura e expressão 
escrita. Porto Alegre. Editora Artmed. “Capítulos: “As 
atividades pedagógicas;” O objeto de conhecimento: 
a linguagem escrita e a sua função social”. 
IMBERNÓN F. (Org.) – A Educação no século XXI – 
Artmed 2000
MOREIRA, Antonio Flávio B. (Org.) – Currículo – 
Questões atuais – Papirus Editora.
MANTOAN, Maria Tereza Eglér. Pensando e Fazendo 
Educação de Qualidade São Paulo, Moderna, 2001.
HOFFMANN, Jussara – Avaliação Mediadora – 
Editora Mediação – 2000.
TEBEROSKY, Ana – Aprendendo a escrever – Editora 
Ática – 3ª. Edição.
FREIRE, Paulo. A Pedagogia do Oprimido. Rio de 
Janeiro – Editora Paz.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA:

PROFESSOR ADJUNTO E PEB I (Educação Infantil e 
Educação Básica) - A criança e a formação pessoal 
e social; o conhecimento do mundo. A construção da 
identidade e da autonomia das crianças. A infância 
e a cultura; a arte enquanto espaço da produção 
cultural da infância. A construção da linguagem e 
do pensamento infantil. A criança e as interações. 
A educação escolar – aprendizagens e ensino: 
Ensino e a aprendizagem da língua. Alfabetização. O 
texto como unidade de ensino. Diversidade textual 
e gêneros discursivos. Ensino e a aprendizagem da 
matemática. Construção da competência leitora e 
escritora das crianças. A criança enquanto ser em 
transformação.
Bibliografia Sugerida:
Brasil – MEC  - Parâmetros Curriculares Nacionais – 
Volumes de 1 a 10 (acesso por meio  do site do MEC 
www.mec.gov.br)
MEC – Cartilha sobre inclusão. (acesso por meio  do 
site www.mec.gov.br)
- GROPPA, Julio – Indisciplina na escola (alternativas, 
teóricas e práticas) Summus Editorial.
- MACEDO, Lino de – Ensaios Pedagógicos: como 
construir uma escola para todos? Artmed – Porto 
Alegre – 2005.
- Perrenoud, Philippe. “10 novas competências para 
ensinar”. Porto Alegre. Artmed
- HOFFMAN,  Jussara – Avaliação desafio – Editora 
Mediação – 2003
- Piaget, Vygotsky e Wallon: Teorias piscogenéticas 
em discussão – Yves LaTaille, Marta Kohlde Oliviera, 
Heloisa Dantas -  Summus – 1992
- LERNER, Delia. A matemática na escola aqui e 
agora. Porto Alegre. Artmed, 1996.
- LERNER, Delia. Ler e escrever na escola o real, o 
possível e necessário
- AEBLI, Hans – Prática de Ensino – Editora Vozes 
1976
- LURIA, Leontilo, Vygotsky e outros – Psicologia e 
Pedagogia – SP – Moraes 2003.

PEB II – DISCIPLINA DE BIOLOGIA - Conhecimento 
científico: características dos seres vivos; célula; 
reprodução; embriologia; histologia; classificação 
dos seres vivos; vírus; bactérias; protistas; algas; 
fungos; reino vegetal; reino animal; anatomia e 
fisiologia humanas; genética e evolução; ecologia. 
Terra e Universo: (sistema solar/constituição da 
Terra/solo/constituição do Universo). Teorias da 
Formação do Universo. Teorias da Evolução do 
seres vivos.
Bibliografia Sugerida:
CANIATO, Rodolfo. A Terra em que vivemos. 
Campinas: Papirus. 
DALLARI, Sueli Galdolfi. A saúde do brasileiro. São 
Paulo: Moderna. 
FONSECA, A . Biologia. Série Compacta. Volume I e 
II. Editora Ática.
FRACALANZA, Hilário; AMARAL, Ivan Amorosino; 
GOUVEIA, Mariley Simões Flória. O Ensino de 
ciências no primeiro grau. São Paulo: Atual. 
KRASILCHIK, Myriam. O professor e o currículo das 
ciências. São Paulo: EDUSP. 
SCARLATO, Francisco Capuano; POTIN, Joel 
Arnaldo. Do nicho ao lixo: ambiente, sociedade e 
educação. São Paulo: Atual. 
WEISSMANN, Hilda (org.). Didática das ciências 
naturais: contribuições e reflexões. Porto Alegre: 
ArtMed.

PEB II – DISCIPLINA DE CIÊNCIAS - O conhecimento 
científico: evolução histórica. - Ensino de Ciências.  
Evolução e contextualização na sociedade 
brasileira. O ensino de Ciências e as questões 
sociais: ambiente, saúde, orientação sexual. ética 
e pluralidade cultural. - Relação entre os seres 
vivos e o ambiente. O homem e a sua ação sobre o 
ambiente. Princípios básicos que regem as funções 
vitais dos seres vivos.  Relação entre estruturas 
e funções dos sistemas e suas adaptações ao 
meio. Caracterização dos grandes grupos animais 
e vegetais. O Corpo humano como um todo em 
equilíbrio. Saúde e Orientação Sexual. Desequilíbrios: 
endemias, drogas, desnutrição. Continuidade das 
espécies. Evolução. Reprodução.  Hereditariedade. 
Fundamentos teóricos da Química. Conceitos, 
leis, relações e princípios básicos. Interações e 
transformações químicas. - Fundamentos teóricos 
da Física. Conceitos, leis, relações e princípios 
básicos. 
Bibliografia Sugerida:
BAROLLI, Elisabeth; GONÇALVES FILHO, Aurélio. 

Nós e o Universo, 2a ed. São Paulo: Scipione, 1991.
BRANCO, Samuel Murgel. O meio ambiente em 
debate. 26a ed. São Paulo: 
Moderna, 1997. (Coleção Polêmica).
BELTRAN, Nelson Orlando e CISCATO, Carlos A. M. 
Química. 2a ed. São Paulo: Cortez, 1991.
BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. 
Parâmetros Curriculares Nacionais. Brasília: MEC/
SEF, 1998. Volume: Ciências Naturais.
CANTO, Eduardo Leite do. Minerais, Minérios, 
Metais, 2a ed. São Paulo: Moderna, 1996.
CARVALHO, Anna M. P. de; GIL- PÉREZ, Daniel; 
Formação de professores de ciências: tendências e 
inovações. 2a ed.São Paulo: Cortez, 1995.
CAVINATTO, Vilma Maria. Saneamento básico: fonte 
de saúde e bem estar. 7a ed. São Paulo: Moderna, 
1992 (Coleção Desafios).
FERRARO, Nicolau Gilberto. Eletricidade: História e 
aplicações. 5a ed. São Paulo: Moderna, 1991.
GRUPO DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO QUÍMICA 
(GEPEQ). Interações e transformações. 4a ed. São 
Paulo. 
GRUPO DE REELABORAÇÃO DO ENSINO DE FÍSICA 
(GREF). v.1. Mecânica. 4a. ed.; v. 2. Física Térmica, 
3a ed.; v.3. Eletromagnetismo. 2a ed. São Paulo, 
EDUSP, 1995.
HARA, Massao. A água e os seres vivos. 3a ed. São 
Paulo: Scipione, 1991.
HENNING, Georg J. Metodologia do Ensino de 
Ciências. 2a ed. Porto Alegre: Mercado Aberto, 
1994.
RODRIGUES, Rosicler Martins. Vida e Saúde. 3a ed. 
São Paulo: Moderna, 1993.
SILVA, Jr., César da; SASSON, Sezar. Biologia. 4a 
ed. São Paulo: Saraiva, v.1, 2 e 3, 1995.

PEB II – DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO ARTÍSTICA - 
Aspectos conceituais do ensino da arte; Arte como 
expressão; Arte como linguagem e arte como área 
de conhecimento. Abordagens metodológicas do 
ensino da arte. Contextualização, reflexão e fazer 
artístico. Artes visuais e percepção visual. História 
da arte; movimentos artísticos; originalidade e 
continuidade. Elementos formais das Artes Visuais; 
da Dança; da Música e do Teatro. Educação artística 
e educação estética. A construção do conhecimento 
em arte. Contextualização da formação profissional 
do professor. Análise da função do professor de arte 
diante de uma proposta de educação inclusiva.
Bibliografia Sugerida:
BRASIL, Secretaria de Educação Fundamental. 
Parâmetros curriculares nacionais:
Educação Artística. Secretaria de Educação 
Fundamental. Brasília.MEC/ SEF, 1997.
MARQUÊS, I.A. Dançando na Escola. Revista Motriz, 
3 (1:20-28,1.997).
OSINSKI, Dulce Regina Baggio. Arte Histórica e 
Ensino: Uma Trajetória. São Paulo, Cortêz, 2.001.
HERNÁNDEZ, Fernando. Cultura visual, mudança 
educativa e projeto de trabalho. Porto Alegre Artmed-
Artes Médicas Sul, 2000.
PILLAR, Analice Dutra (organizadora). A educação 
do olhar no ensino das artes (textos). Ana BARBOSA, 
Ana Mae. Arte-Educação: conflitos/acertos. São 
Paulo: Max Limonad. 
________. Teoria e prática da educação artística. 
São Paulo: Cultrix.
FISCHER, Ernest. A necessidade da arte. Rio de 
Janeiro: Zahar. 

PEB II – DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO FÍSICA - 
Educação Física, reprodução e mudança: elementos 
para uma prática libertadora e democrática. A 
educação física no currículo da educação básica: 
significado e possibilidades. Desenvolvimento 
motor e desenvolvimento social: análise das 
tendências pedagógicas em Educação Física. Corpo 
e sociedade: a cultura corporal enquanto construção 
social.  Corporeidade na escola: as práticas 
corporais no contexto das ações escolares. Esporte: 
dimensões educativas da competição no âmbito 
escolar. Educação Física, esporte e lazer.
Bibliografia Sugerida:
BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. 
Parâmetros Curriculares Nacionais. Vol. Educação 
Física. Brasília: MEC/SEF, 1998.
FEGEL, M.J. Primeiros Socorros no Esporte. 1ª ed. 
São Paulo, Manole. 2002.
FREIRE, J.B. Educação de corpo inteiro. São Paulo: 
Scipione, 1989.
McARDLE, W.D.; KATCH, F.I.; KATCH, V.L. Fisiologia 
do Exercício. Energia, nutrição e desenvolvimento 
humano. 4ª ed. Rio de Janeiro, Guanabara-Koogan. 
1998.
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MARCELLINO, N.C. Pedagogia da animação. 
Campinas: Papirus, 1990.
SOARES, C. et al. Metodologia do Ensino da 
Educação Física. São Paulo: Cortez, 1992.
TANI,G.; MANOEL,E.J.; KOKOBUN,E; e PROENÇA,J.E. 
Educação Física escolar: Fundamentos de uma 
abordagem desenvolvimentista. São Paulo: Edusp/
EPU, 1988.

PEB II – DISCIPLINA DE ESPANHOL - O 
substantivo e o adjetivo: gênero, número e grau. 
O uso de determinantes do substantivo: o artigo, o 
demonstrativo e o possessivo. Os pronomes. Os 
numerais. O emprego do verbo: tempos e modos. 
Os advérbios e as locuções. O léxico espanhol: as 
dificuldades específicas dos lusofalantes. A unidade 
e a diversidade da língua espanhola. Acentuação 
gráfica. Numerais. Sintaxe da frase. A diversidade 
cultural e lingüística e as suas contribuições.
Bibliografia Sugerida:
BUITRAGO, Alberto.  Diccionario de dichos y frases 
hechas.
Madrid: Espasa Calpe, 1999. GÓMEZ TORREGO, 
Leonardo. Gramática didáctica del español. Madrid: 
SM, 2000. JUNCEDA, Luis.  Diccionario de refranes. 
Madrid: Espasa Calpe, 1998. 
MATTEBOM, Francisco. Gramática comunicativa del 
español. Madrid: Edelsa, 1995, 2v. REAL ACADEMIA 
ESPAÑOLA. Diccionario de la lengua española. 
Madrid: Espasa Calpe, 1995, 2v. 
SECO, Manuel. Diccionario de dudas y dificultades 
de la lengua española. Madrid: Espasa Calpe, 1994. 
SECO,Manuel. Gramática esencial de español. 
Madrid, Espasa Calpe, 1989. 
PAIVA, Jane e OLIVEIRA, Ines (ORGS) – Educação 
de Jovens e Adultos. Rio de Janeiro: DP&A, 2004.

PEB II – DISCIPLINA DE FILOSOFIA - Mito e o 
nascimento da filosofia. Período pré-socrático 
ou cosmológico. Tales de Mileto, Anaxímenes, 
Anaximandro, Heráclito, Pitágoras, Parmênides. 
Período socrático ou antropológico. O diálogo em 
Sócrates. Os sofistas e a retórica. Platão: “Alegoria 
da Caverna” na República e o “amor platônico” 
no Banquete. Período Sistemático. Aristóteles e a 
Ética a Nicômaco. A lógica em Aristóteles. Filosofia 
patrística - Santo Agostinho nas Confissões. Filosofia 
escolástica medieval - Santo Tomás de Aquino e a 
Summa Teológica. Racionalismo. René Descartes 
e o discurso do método. Empirismo. John Locke 
e o conhecimento. A filosofia política de Thomas 
Hobbes. A filosofia política de Maquiavel. Filosofia 
da Ilustração ou Iluminismo. Kant e a moral da razão 
prática.Concepção de liberdade em J.Paul Sartre.
Bibliografia Sugerida:
ARANHA,MARIA l. de Arruda; MARTINS, Maria H. 
Pires. Filosofando - Introdução à Filosofia. 3 ed. São 
Paulo: Moderna, 2003.
CHAUÍ, Marilena. Convite à Filosofia. 13 ed. São 
Paulo: Ática, 2005.
HADOT, Pierre. O que é a Filosofia Antiga? Trad. Dion 
Davi Macedo. São Paulo: Loyola, 1999.
MARCONDES, Danilo. Textos Básicos de Filosofia 
- dos pré-socráticos a Wittgenstein. 2 ed. Rio de 
Janeiro: Zahar, 2000.
REZENDE, Antonio. Curso de Filosofia. 11 ed. Rio de 
Janeiro: Zahar, 2002.

PEB II – DISCIPLINA DE FÍSICA – MOVIMENTOS, 
GRANDEZAS, VARIAÇÕES E CONSERVAÇÕES: 
Movimentos presentes no cotidiano; estimativas de 
comprimentos, tempos e velocidades; grandezas 
relevantes nos movimentos e suas variações; 
conservação da quantidade de movimento; forças e 
leis de Newton; trabalho e potência; transformações 
e conservação de energia mecânica; condições 
de equilíbrio estático e dinâmico; máquinas e 
instrumentos de ampliação de forças; líquidos: vazão 
e flutuação em sistemas naturais e tecnológicos. . 
CALOR, AMBIENTE E ENERGIA Trocas de calor em 
fenômenos naturais e tecnológicos; calor, variação 
de temperatura e mudanças de estado; propriedades 
térmicas dos materiais e suas aplicações; 
modelo cinético dos gases; gás ideal; fenômenos 
climáticos e seus impactos; trabalho mecânico e 
conservação de energia em processos térmicos; 
máquinas térmicas de uso doméstico e social; 
entropia e irreversibilidade; produção e uso social 
de energia e suas implicações sócio-econômicas 
e ambientais..SOM E LUZ  Propagação de ondas e 
suas características; fontes sonoras; características 
físicas de sons; instrumentos musicais; audição 
humana; poluição sonora. Fontes de luz e produção de 
imagens; propriedades físicas da luz; olho humano e 

processos da visão; lentes, espelhos e instrumentos 
ópticos; luz e cores; interação luz e matéria; 
modelos de natureza da luz - FÍSICA, SOCIEDADE 
E CURRÍCULO A Física e seu ensino dentro do atual 
panorama sócio-cultural e econômico. A ciência e 
a tecnologia como construções históricas e sociais. 
Evolução dos conceitos da Física. Tecnologias 
educacionais aplicadas ao ensino de Física. O papel 
da pesquisa no ensino de ciências. As atividades 
experimentais em ambiente escolar. A transposição 
dos conhecimentos físicos para o contexto escolar. 
Bibliografia Sugerida:
BRASIL. Secretaria de Educação Média e 
Tecnológica. Parâmetros Curriculares Nacionais: 
ensino médio. Brasília: MEC/SEMTEC, 2002. p. 200-
273.
_______ PCN+ ensino médio: orientações 
educacionais complementares aos Parâmetros 
Curriculares Nacionais; ciências da natureza, 
matemática e suas tecnologias. Brasília: MEC/SEM-
TEC, 2002.
BRODY, David Eliot; BRODY, Arnold R. As sete 
maiores descobertas científicas da história e seus 
autores. São Paulo: Companhia das Letras, 1999. 
Cap. 1 a 4.
CARVALHO, Ana Maria P.; GIL-PEREZ, Daniel. 
Formação de professores de ciências: tendências e 
inovações. 7ª. Ed. São Paulo: Cortez, 2003. 
A Física na Escola, São Paulo: Sociedade Brasileira 
de Física, v. 6, n. 1, p. 58-62, maio 2005. 

PEB II – DISCIPLINA DE HISTORIA - Ensino de 
História. Pesquisa e ensino. Concepções curriculares. 
Tendências teórico-metodológicas. - Cidadania e 
participação – práticas e sua história. A herança 
cultural greco-romana e as bases da civilização 
ocidental. A crise do mundo antigo, a formação da 
Europa feudal e a transição para a modernidade. 
Caracterização da formação histórica da sociedade 
brasileira. As revoluções sociais e políticas. Os 
fundamentos históricos dos direitos humanos. 
História e memória. Abordagens historiográficas.  
Questões do mundo contemporâneo. As crises e 
conflitos mundiais. As raízes ibéricas, africanas e 
indígenas na formação histórica latino-americana.
Bibliografia Sugerida:
ANDERSON, Perry. Passagens da antigüidade ao 
feudalismo. São Paulo: Brasiliense, 5. ed. 1994 (2a 
reimp, 1998). 
______, Linhagens do Estado Absolutista. São 
Paulo: Ed. Brasiliense, 5. ed. 1994 (2a reimp, 1998).
BITTENCOURT, Circe. (org.) O saber histórico na 
sala de aula. São Paulo: Contexto, 1997. BRASIL. 
Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros 
Curriculares Nacionais. Brasília: MEC/SEF, 1998. 
Volume: História.
CHESNEAUX, Jean. Devemos fazer tabula rasa do 
passado? Sobre a história e os historiadores. São 
Paulo: Ática, 1995.
CUNHA, M.M.Carneiro da. História dos índios no 
Brasil. 2a. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 
1990.
FERRO, Marc. História das colonizações – das 
conquistas às independências – séculos XIII a XIX. 
São Paulo: Companhia das Letras, 1996. 
FREITAS, Marcos Cezar (org.). Historiografia 
brasileira em perspectiva. São Paulo: Contexto, 
1998.
GALEANO, E. As veias abertas da América Latina. 
Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1994.
HOBSBAWM, Eric. Era das revoluções (1789-1848). 
9a ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra; 1996. 
_____. Era dos extremos – O breve século XX – 
1914-1991. São Paulo, Companhia das Letras, 
1995.
LE GOFF, Jacques. História e Memória, Campinas: 
Editora UNICAMP, 1990. 
PENTEADO Heloisa Dupas. Metodologia do Ensino 
da História e Geografia. S. Paulo: Cortez, 1.994.

PEB II – DISCIPLINA DE INGLÊS - English Language. 
Language as communication.  Morphology: The 
morphemic System. Syntax: The syntatic structure 
Phonology: Sound description; Intonation patterns. 
Uses and functions of language. The ideational 
function. - The interpersonal function.- The textual 
function. - Measurement of reading comprehensions 
abilities. Productive and receptive skills (the four 
languages skills).  Dealing with the four language 
skills. Dealing with techniques & resources. 
Evaluating available materials.
Bibliografia Sugerida:
BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. 
Parâmetros Curriculares Nacionais. Brasília: MEC/

SEF, 1998. Volume: Língua Estrangeira.
CAMPBELL, C. & HANNA KRYSZEWSKA Learner 
– based teaching. Oxford: Oxford University Press, 
1997.
CELCE MURCIA, M.E. LARSEN – FREEMAN, D. The 
grammar book an ESL/EFL Teacher’ s course. Heinle 
e Heinle, 1983.
CORACINI, M. J. (Org.). O Jogo Discursivo na aula 
de leitura-Língua materna e Língua estrangeira. 
Campinas, Pontes, 1995.
HADFIELD, J. Classroom Dynamics. Oxford: Oxford 
University Press, 1997.
RICHARD’S, J.C. & RODGERS T. Approaches and 
methods in Language Teaching. A description and 
Analysis. Cambridge: Cambridge University Press, 
1986.
TOMALIN, B. Cultural Awareness. Oxford: Oxford 
University Press, 1996.
WAYNRYLR, Ruth. Grammar Dictation. Oxford: 
Oxford University Press, 1997.
WIDDOWSON, H.G. O Ensino de Línguas para a 
Comunicação. Campinas: Pontes. 1991.

PEB II – DISCIPLINA DE LÍNGUA PORTUGUESA - 
Concepção de Área. Aprendizagem da língua materna: 
tecendo conhecimentos sobre a sua estrutura, uso e 
funções. Linguagem: Uso/função/análise e reflexão. 
Língua oral/escrita. Variações lingüísticas. Norma 
padrão. Leitura, Produção de Textos, Análise e 
Reflexão sobre a língua. Texto/textualidade. Coesão 
textual. Coerência textual. Processos de ensino e da 
aprendizagem da gramática normativa
Bibliografia Sugerida:
BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. 
Parâmetros Curriculares Nacionais. Brasília: MEC/
SEF, 1998. Volume: Língua Portuguesa.CARONE, F. 
de B. Morfossintaxe, 7a ed. São Paulo: Ática, 1998 
(Fundamentos).FIORIN, J.L. e SAVIOLI, F.P. Lições 
de textos. 3a ed. São Paulo: Ática, 1996.
GERALDI, J.W. (org.). O texto na sala de aula. São 
Paulo: Ática, 1997.
KAUFMANN, A.M. e RODRIGUEZ M.E. Escola. 
Leitura e Produção de Textos. Porto Alegre: Artes 
Médicas, 1995.
KOCH, Ingedore G.V. e TRAVAGLIA, L. A coesão 
textual. 10a ed.São Paulo: Contexto: 1998.
KOCH, Ingedore G.V. A coerência textual. 8a ed. São 
Paulo: Contexto: 1998.
ROCHA LIMA, Carlos Henrique. Gramática Normativa 
da Língua Portuguesa, 26a ed. Rio de Janeiro: José 
Olympio Editora, 1985.
SOARES, M. Linguagem e escrita: uma perspectiva 
social. 15a ed. São Paulo: Ática, 1997.
VANOYE, Francis.Usos da linguagem, São Paulo: 
Martins Fontes, 1998, 11a ed.

PEB II – DISCIPLINA DE MATEMÁTICA - 
Os números: naturais e inteiros; operações, 
propriedades, divisibilidade; racionais: representação 
fracionária e decimal, operações e propriedades; 
irracionais e reais: caracterização, representação 
na reta, representação como radical, operações, 
propriedades. A álgebra: cálculo literal, equações 
redutíveis às do 1o e 2o graus, funções de 1o e 2o 
graus, gráficos e inequações. Situações problemas 
contextualizadas: proporcionalidade, regra de três 
simples ou composta, porcentagem, juros simples e 
noção de juros compostos. Geometria: propriedades 
fundamentais de ângulos, polígonos, círculos; 
semelhança; relações métricas e trigonométricas 
nos triângulos: áreas das principais figuras planas; 
volumes dos principais sólidos. Medidas: sistemas 
de medidas usuais, decimais ou não. O ensino de 
Matemática  no ensino fundamental: Objetivos do 
ensino de Matemática e critérios de seleção de 
conteúdos; uso de recursos no processo de ensino-
aprendizagem de matemática: (livros, calculadora, 
vídeo, computador, jornal, revista, jogos outros 
materiais). 

Bibliografia Sugerida:
BRASIL, Secretaria de Educação Fundamental. 
Parâmetros Curriculares Nacionais. Matemática – 
Ensino de 5a a 8a séries - Brasília: MEC/SEF 1998.
IEZZI, Gelson e outros. Coleção Fundamentos da 
Matemática Elementar. São Paulo: Atual. 
CÂNDIDO, Suzana Laino. Formas num mundo de 
formas. São Paulo, Moderna, 1997.
IEZZI, Gelson e outros. Coleção Fundamentos da 
Matemática Elementar. São Paulo. Atual: 1997. 
Volumes: 1, 5, 9 e 10.
PARRA, Cecília & SAIZ, Irma. A didática da 
Matemática, reflexões psicopedagógicas. Porto 
Alegre: Artes Médicas, 1995.

PEB II – DISCIPLINA DE QUÍMICA - Matéria e 
Medidas; Átomos, molécula e íons; Estequiometria: 
Cálculos com Formulas e Equações Químicas; 
Reações em Solução e Estequiometria de Soluções; 
Termoquímica; Estrutura eletrônica dos átomos; 
Periodicidade Química; Conceitos básicos da 
Ligação Química; Geometria das moléculas e Teoria 
da ligação; Gases; Formas intermoleculares, líquidos 
e Sólidos; Equilíbrio Químico; Termodinâmica 
Química; Cinética Química; Eletroquímica; 
Química Nuclear; Ligações covalentes; Metais 
representativos, semimetais e de transição.
Bibliografia Sugerida:
BROWN, Theodore L.Química – Ciência Central. 
Livros Técnicos e Científicos Editora.
BRADY, E. Gerard. James E. Humiston .Química 
Geral – vol. I e vol. Livros Técnicos e Científicos. 

PEB II – DISCIPLINA DE SOCIOLOGIA - Objetividade 
do conhecimento científico nas Ciências Sociais. A 
realidade e o pensamento dos séculos XVIII e XIX. 
Weber e a Teoria da Ação Social. A concepção 
materialista da história. Estratificação e estrutura 
de classes. Indivíduo e Sociedade. Governo, 
poder político e Estado. Alienação e anomia. A 
transformação social na Teoria Social Clássica. A 
relação entre classe social, ideologia e representação 
política. Política Educacional no contexto neoliberal.
Bibliografia Sugerida:
DURKHEIM, E.; As regras do Método Sociológico. 
São Paulo, Editora Nacional, 1987. 
MARX, K. O capital: crítica da economia política . 
Vol. I (tomos 1 e 2), O processo de produção do 
capital. São Paulo: Nova Cultural, 1988. Capítulo I: A 
mercadoria (itens: 1. Os dois fatores da mercadoria; 
2. Duplo caráter do trabalho representado nas 
mercadorias; 4. O caráter fetichista da mercadoria 
e seu segredo);; Capítulo V: Processo de trabalho e 
processo de valorização; Capítulo XXI: Reprodução 
simples.
_______. “O método da economia política”. In: 
Fernandes, Florestan (org.) Coleção Grandes 
Cientistas Sociais, 36, São Paulo: Editora Ática, 
1989, p.409-417.
MARX, Karl. O Dezoito Brumário de Luís Bonaparte. 
1ª ed. São Paulo: Editora Abril Cultural, 1980.
MARX, Karl & ENGELS, Friedrick. A Ideologia Alemã. 
8ª ed. São Paulo: Editora Hucitec, 1981.
__________, Manifesto do Partido Comunista. 1ª 
ed. São Paulo: Editora Cortez, 1998.
RODRIGUES, José Albertino (Org.) Durkheim. 
Coleção Grandes Cientistas Sociais, no. 1, São 
Paulo, Ática, 1978.

WEBER, M. Ética Protestante e o Espírito do 
Capitalismo. S. Paulo, 
Editora Pioneira, 1967.
_______. Volume I, Capítulo I. Conceitos 
sociológicos fundamentais. In: Economia e 
sociedade. Brasília, Ed. UnB, 1991. 
WEBER, Max. A Política como vocação. A ciência 
como vocação. In: Ensaios de Sociologia. 5ª ed. Rio 
de Janeiro: Editora Guanabara, 1982.
__________, Os três tipos de dominação legítima. 
In: Economia e Sociedade. 1ª ed. Brasília: Editora 
UnB, 1992.
GENTILI, Pablo. Neoliberalismo e educação: manual 
do usuário. In: Tomaz Tadeu da Silva e Pablo Gentili 
(org.). Escola S.A. São Paulo: CEFET/SP, Brasil 
[200-
FRIGOTTO, Gaudêncio. “ Educação e a crise do 
capitalismo real “ - Educação e a crise do capitalismo 
real. 2 ed. Cortez, 1996. 231 p.

PEB II – DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - 
DEFICIÊNCIA AUDITIVA - A construção de uma 
escola democrática e inclusiva que garanta o 
acesso, a permanência e aprendizagens efetivas, 
significativas e relevantes. A exploração tátil. 
Dimensões sonoras. Fundamentos da Educação 
Especial. A Política educacional e a Educação 
Especial. O Currículo e avaliação na Educação 
Especial. Inclusão: construindo uma sociedade para 
todos. A educação escolar – aprendizagens e ensino: 
ensino e a aprendizagem da língua. Aprendizagem 
nas escolas inclusivas.
Bibliografia Sugerida:
Publicações Institucionais:
Brasil – MEC – Parâmetros Curriculares Nacionais – 
Volumes de 1 a 10 (acesso através do site do MEC: 
www.mec.gov.br).
Parecer CNE/CBE n.º 17 / 2001 – Diretrizes Curriculares 
para a Educação Especial na Educação Básica.
Livros e Artigos:
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MANTOAN, M.T.E. (org). Caminhos pedagógicos da 
inclusão: como estamos implementando a educação 
(de qualidade) para todos nas escolas brasileiras. 
São Paulo: Memnon Edições Científicas, 2002. 
244p.
PERRENOUD, Philippe. Pedagogia Diferenciada – 
das intenções à ação. Porto Alegre: Artmed, 2000.
SASSAKI, R.K. Inclusão: construindo uma sociedade 
para todos. Rio de janeiro: Editora WVA, 1997.
STAINBACK, S. e outros – A inclusão e o 
desenvolvimento de uma auto-identidade positiva 
em pessoa com deficiências. In: STAINBACK, S. e 
outros. Inclusão: um guia para educadores. Artmed 
ed., 1999.

PEB II – DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 
- DEFICIÊNCIA INTELECTUAL - A construção de 
uma escola democrática e inclusiva que garanta o 
acesso, a permanência e aprendizagens efetivas, 
significativas e relevantes. Fundamentos da 
Educação Especial. A Política educacional e a 
Educação Especial. Inclusão: Construindo uma 
sociedade para todos. A educação escolar – 
aprendizagens e ensino. Alfabetização. Currículo nas 
salas de aula inclusivas. Aprendizagem nas escolas 
inclusivas.
Bibliografia Sugerida:
Parecer CNE/CBE n.º 17 / 2001 – Diretrizes 
Curriculares para a Educação Especial  na Educação 
Básica. 
Brasil – MEC  - Parâmetros Curriculares Nacionais – 
Volumes de 1 a 10 (acesso por meio  do site do MEC 
www.mec.gov.br)
MANTOAN, M.T.E (org) Caminhos pedagógicos da 
inclusão: como estamos implementando a educação 
(de qualidade) para todos nas escolas brasileiras. 
São Paulo: Memnon Edições Científicas, 2002.244p
SASSAKI, R.K. Inclusão: construindo uma sociedade 
para todos. Rio de janeiro: Editora WVA, 1997
STAINBACK, S. e outros – A inclusão e o 
desenvolvimento de uma auto-identidade positiva 

em pessoa com deficiências in:  STAINBACK, S e 
outros Inclusão: um guia para educadores. Artmed 
ed., 1999
CECCIM, R. B. Exclusão e alteridade uma nota de 
imprensa a uma nota sobre a deficiência mental 
– in SKLIAR,C. (org) Educação e exclusão – 
ed.Mediação.1997.
ASSUMPÇÃO, Francisco B., Sprovieri, Maria Helena 
– Introdução ao Estudo da Deficiência Mental – 
Editora Memnon 1991.
PERRENOUD, Philippe. Pedagogia Diferenciada – 
das intenções à ação. Porto Alegre: Artmed, 2000.

PEB II - DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL – 
DEFICIÊNCIA VISUAL - A construção de uma escola 
democrática e inclusiva que garanta o acesso, a 
permanência e aprendizagens efetivas, significativas 
e relevantes. Fundamentos da Educação Especial. A 
Política educacional e a Educação Especial. Inclusão: 
Construindo uma sociedade para todos. A educação 
escolar – aprendizagens e ensino. Alfabetização. 
Currículo nas salas de aula inclusivas. Aprendizagem 
nas escolas inclusivas.
Bibliografia Sugerida:
Parecer CNE/CBE n.º 17 / 2001 – Diretrizes 
Curriculares para a Educação Especial  na Educação 
Básica.
Brasil – MEC  - Parâmetros Curriculares Nacionais 
– Volumes de 1 a 10 (acesso por meio  do site do 
MEC www.mec.gov.br)
MANTOAN, M.T.E (org) Caminhos pedagógicos da 
inclusão: como estamos implementando a educação 
(de qualidade) para todos nas escolas brasileiras. 
São Paulo: Memnon Edições Científicas, 2002.244p
SASSAKI, R.K. Inclusão: construindo uma sociedade 
para todos. Rio de janeiro: Editora WVA, 1997
STAINBACK, S. e outros – A inclusão e o 
desenvolvimento de uma auto-identidade positiva 
em pessoa com deficiências in: STAINBACK, S e 
outros Inclusão: um guia para educadores. Artmed 
ed., 1999

DUK, Cynthia. Educar na diversidade: material de 
formação docente. 3. ed. Brasília: MEC/SEESP,
2006.
PAULON, Simone Mainieri. Documento subsidiário 
à política de inclusão. MEC/SEESP, Brasília: 2005.
MACHADO, Edileine Vieira. Orientação e Mobilidade: 
Conhecimentos básicos para a inclusão do deficiente 
visual [et al.], MEC/SEESP, Brasília: 2003.
BRASIL, Referencial curricular nacional para 
a educação infantil: estratégias e orientações 
para a educação de crianças com necessidades 
educacionais especiais, MEC, Brasília: 2000.
BLATTES, Ricardo Lovatto. Direito à educação: 
subsídios para a gestão dos sistemas educacionais: 
orientações gerais e marcos legais. 2ª ed. MEC, 
Brasília: 2006
BRUNO, Marilda Moraes Garcia. Educação infantil: 
saberes e práticas da inclusão: dificuldades de 
comunicação sinalização: deficiência visual. 4ª. ed. 
MEC/SEESP Brasília: 2006.
MASINI, E. F. S. (1994). A educação do portador de 
deficiência visual: as perspectivas do vidente e não 
vidente. Em União Brasileira de cegos e Associação 
Brasileira de Educadores de Deficientes visuais:
Projeto: Cruzada Braille. MEC/FNDE, Brasília, 2002.
OLIVEIRA, Regina C. Sales; KARA-JOSÉ, Newton 
& SAMPAIO, Marcos Wilson. Entendendo a Baixa 
visão. Orientação aos Professores. PNABV – Projeto 
Nacional para Alunos com Baixa Visão, MEC/SEESP, 
Brasília: 2000.
BRASIL.Ministério Público Federal. O acesso de 
alunos com deficiência às escolas e classes comuns 
da rede regular de ensino. Fundação Procurador 
Pedro Jorge de Melo e Silva( Orgs). 2ª ed. ver. e 
atualiz. Brasília: Procuradoria Federal dos Direitos do 
Cidadão, 2004.
PERRENOUD, Philippe. Pedagogia Diferenciada – 
das intenções à ação. Porto Alegre: Artmed, 2000.

PEB II - DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL – 
ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIAL (AEE) 

- A construção de uma escola democrática e 
inclusiva que garanta o acesso, a permanência e 
aprendizagens efetivas, significativas e relevantes. 
Fundamentos da Educação Especial. A Política 
educacional e a Educação Especial. Inclusão: 
Construindo uma sociedade para todos. A educação 
escolar – aprendizagens e ensino. Alfabetização. 
Currículo nas salas de aula inclusivas. Aprendizagem 
nas escolas inclusivas.
Bibliografia Sugerida:
Parecer CNE/CBE n.º 17 / 2001 – Diretrizes 
Curriculares para a Educação Especial  na Educação 
Básica. 
Brasil – MEC  - Parâmetros Curriculares Nacionais – 
Volumes de 1 a 10 (acesso por meio  do site do MEC 
www.mec.gov.br)
MANTOAN, M.T.E (org) Caminhos pedagógicos da 
inclusão: como estamos implementando a educação 
(de qualidade) para todos nas escolas brasileiras. 
São Paulo: Memnon Edições Científicas, 2002.244p
SASSAKI, R.K. Inclusão: construindo uma sociedade 
para todos. Rio de janeiro: Editora WVA, 1997
STAINBACK, S. e outros – A inclusão e o 
desenvolvimento de uma auto-identidade positiva 
em pessoa com deficiências in:  STAINBACK, S e 
outros Inclusão: um guia para educadores. Artmed 
ed., 1999
CECCIM, R. B. Exclusão e alteridade uma nota de 
imprensa a uma nota sobre a deficiência mental 
– in SKLIAR,C. (org) Educação e exclusão – 
ed.Mediação.1997.
ASSUMPÇÃO, Francisco B., Sprovieri, Maria Helena 
– Introdução ao Estudo da Deficiência Mental – 
Editora Memnon 1991.
PERRENOUD, Philippe. Pedagogia Diferenciada – 
das intenções à ação. Porto Alegre: Artmed, 2000.

REALIZAÇÃO:

Os aprovados nos CONCURSOS PÚBLICOS citados 
abaixo, ficam convocados para apresentarem-se 
no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados 
desta publicação na Secretaria de Administração, à 
Rua São Miguel Arcanjo, n.º90, Centro, munidos dos 
documentos enumerados no edital supracitado.
Concurso Público 002/2011 Fiscal Municipal: 
026- Almir Douglas da Silva Nascimento-RG/
SP-36.318.865-4; 027- Marcos Rebotini-RG/
SP-23.693.299-8; 028- Fábio Roberto Porto dos 
Santos-RG/SP-29.087.819-6; 029- Alexsandro 
Rocha do Carmo-RG/SP-29.359.987-7; 030- 
Marcelo Macedo Gomes-RG/SP-12.243.088-8; 
031- Igo Alves de Sousa-RG/SP-35.061.551-2; 
032- Luciana Silva de Araujo-RG/SP-27.286.101-
7. Analista Tributário: 013- Nicolau Pedro Kfuri 
Neto-RG/SP-17.492.353-3. Técnico Tributário: 
026- Sonivaldo Barbosa Dias-RG/SP-36.889.115-X. 
Concurso Público 002/2012 Psicopedagogo: 002- 
Erika Winckler Gouvea Lobeiro-RG/SP-29.040.302-
9. Monitor Assistencial: 024- Jaqueline Bianca 
Gomes Faustino Bugatti-RG/SP-46.280.047-7; 
025- Francisca Rodrigues dos Santos Souza-RG/
SP-39.551.240-2. Concurso Público 004/2012 
PEB II (Sociologia): 001- Fabio Ferreira Lyra-RG/
SP-0927451727. Concurso Público 008/2012 PEB 
II (Ciências): 005- Vagner Ivonir da Rosa-RG/SP-
44.989.490.

CHAMAMENTO DOS APROVADOS EM CONCURSO 
PÚBLICO

Os aprovados nos CONCURSOS PÚBLICOS citados 
abaixo, ficam convocados para apresentarem-se no 
prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados 
desta publicação na Secretaria de Administração, à 
Rua São Miguel Arcanjo, n.º90, Centro, munidos dos 
documentos enumerados no edital supracitado.
Concurso Público 001/2013 Agente de Serviços de 
Alimentação: 042- Karen Luiz Oliveira dos Santos-

RG/SP-44.773.727-2; 043- Rosilene Sabino dos 
Santos-RG/SP-42.586.837-0; 044- Silvana Oliveira 
de Araujo-RG/SP-36.415.667-3; 045- Priscila 
Donato Dias-RG/SP-42.856.993-6; 046- Maria 
Lessa Bertoldo Tigre Marques-RG/SP-39.157.519-
3; 047- Fabiana Batista de Oliveira Cardoso-RG/SP-
40.514.573-1. Assistente em Gestão Pública: 009- 
Luiz Carlos Antunes Santos-RG/SP-82.131.913; 
010- Rosangela Aparecida Toledo Piza-RG/SP-
30.396.084-X; 011- Daniel Rocha da Silva-RG/SP-
46.717.444-1; 012- Rosangela da Cruz Bomfim-RG/
SP-28.876.680-5. Professor de Música (Trompete, 
Trombone ou Tuba ou Bombardino ou Trompa 
e Musicalização Infantil): 001- Gustavo Silva 
Shiguematsu-RG/SP-44.249.181-5. Professor 
de Dança (Jazz): 001- Tatiane Maria Pinheiro da 
Silva-RG/SP-54.226.246-0. Professor de Dança 
(Ballet Clássico): 001- Bruna Rodella Soares-RG/
SP-34.115.213-4. Professor de Dança (Dança 
de Salão): 001- Ariana Molero Delgado-RG/SP-
35.049.154-9. Educador Esportivo (Atividades 
Físicas e Exercícios em Geral): 010-Leticia 
Pasqualini Reis-RG/SP-47.884.235-1; 011- Carlos 
Alberto Corediro de Brito-RG/SP-41.208.285-8. 
Motorista: 015- Dionisio de Souza do Valle Martines-
RG/SP-43.435.669-4. Concurso Público 003/2013 
Auxiliar de Desenvolvimento Infantil: 049- Carolina 
Helena da Silva Bonsi-RG/SP-44.854.733-8; 050- 
Carlos de Jesus Santos-RG/SP-34.213.377-9; 051- 
Bianca Cruz Cerqueira-RG/SP-49.944.404-8; 052- 
Dayane Cristina Domingues-RG/SP-47.879.477-
0; 053- Larissa Marinho Damasceno-RG/SP-
36.900.842-X; 054- Daniela Dias de Miranda-RG/
SP-40.559.729-0; 055- Thais Caroline dos Santos-
RG/SP-36.263.137-2; 056- Luciana Aparecida dos 
Reis Maria-RG/SP-56.242.195-6; 057- Verônica 
Cordeiro de Melo-RG/SP-25.398.236-4; 058- 
Pâmela Pelissari Fonseca-RG/SP-49.046.525-0. 
Agente de Organização Escolar: 016- Viviane 

da Silva Melo de Souza-RG/SP-44.183.503-X; 
017- Rosangela Maria Cogo dos Santos-RG/SP-
25.699.017-7; 018- Zilda Carmen Zanotto-RG/
SP-10.888.711; 019- Karen Aparecida de Almeida-
RG/SP-41.776.341-4. PEB I (Educação Infantil): 
035- Silvia Helena de Souza Vaz Guimarães-RG/
SP-20.107.610-X; 036- Adriana Ramos Matos-RG/
SP-27.399.141-3; 037- Fernanda Martins Bernardi-
RG/SP-37.397.783-9; 038- Ana Paula Ribero 
Neres-RG/SP-36.109.490-5; 039- Patricia Dal 
Poggetto-RG/SP-44.229.380-X; 040- Gleisiane Silva 
Lemos-RG/SP-10.494.997; 041- Bruna Gorgonha 
de Oliveira-RG/SP-41.302.654-1; 042- Fernanda 
Cavalcanti Cardoso Campos-RG/SP-23.268.713-
4; 043- Angela Silveira Leite-RG/SP-32.353.763-
7; 044- Elisangela Aparecida R. do Nascimento 
Tomas-RG/SP-25.389.073-1; 045- Andréa Brasilino 
de Souza Costa-RG/SP-28.104.898-8; 046- Andreia 
dos Reis Caetano Simon-RG/SP-30.932.167-0; 
047- Luana Janeiro Antunes-RG/SP-44.054.565-
1; 048- Cristhiane Pereira de Oliveira Tozo-RG/
SP-40.941.302-1; 049- Andrea Aparecida Ferreira 
Marcelino-RG/SP-35.119.740; 050- Romilda Vieira-
RG/SP-23.665.040-3. PEB II (Língua Portuguesa): 
010- Gessira de Jesus Souza Oliveira-RG/SP-
34.294.086-7.

CHAMAMENTO DOS APROVADOS EM PROCESSO 
SELETIVO

Os aprovados no PROCESSO SELETIVO citado 
abaixo, ficam convocados para apresentarem-se 
no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados 
desta publicação na Secretaria de Administração, à 
Rua São Miguel Arcanjo, n.º90, Centro, munidos dos 
documentos enumerados no edital supracitado.
Processo Seletivo 001/2013 Oficial Administrativo: 
024- Camila Rio Mascarenhas-RG/SP-40.693.679-
1; 025- Bruno Figueredo da Silva-RG/SP-2.952.535-
6; 026- Alessandra Honorato da Silva-RG/SP-

40.862.050-X; 027- Julia Ferraz Messias-RG/SP-
37.016.766-1; 028- Keli Fernanda Vitor de Almeida 
Marques-RG/SP-30.328.493-6; 029- Priscila 
Glauzer Silva Rodrigues-RG/SP-44.057.092-X. PEB 
II (Matemática): 035- Marise Gomes de Oliveira-
RG/SP-30.376.663-3; 036- Andre Luis Pagano-
RG/SP-32.430.311-7. PEB II (Inglês): 004- Tatiele 
Martins Vieira-RG/SP-10.274.650.

CHAMAMENTO DOS APROVADOS EM PROCESSO 
SELETIVO

Os aprovados nos PROCESSOS SELETIVOS 
SIMPLIFICADOS citados  abaixo, ficam convocados 
para apresentarem-se no prazo máximo de 03 (três) 
dias úteis, contados desta publicação na Secretaria 
de Administração, à Rua São Miguel Arcanjo, n.º90, 
Centro, munidos dos documentos enumerados no 
edital supracitado.
Processo Seletivo 005/2013 Agente de 
Organização Escolar: 020- Simone Oliveira 
Pereira-RG/SP-25.131.559-9. Processo Seletivo 
006/2013 Agente de Serviços de Alimentação: 
002- Maria das Dores Pereira de Siqueira-RG/SP-
11.116.738-3; 003- Ivonete Luiza da Silva Leite-
RG/SP-25.933.842-4; 004- Tarcisa de Oliveira 
Santos-RG/SP-24.109.167-6; 005- Vital Cassimiro 
Nogueira-RG/SP-8.025.657-0; 006- Estela Ferreira-
RG/SP-35.119.071-5; 007- Aparecida Donizete 
Sanches Pereira-RG/SP-17.319.430-8; 008- Elenita 
Guimarães Vieira Cabral-RG/SP-25.863.759-6; 009- 
Valderez Mendes Rodrigues-RG/SP-32.100.411-
5; 010- Elisangela Moreira dos Santos-RG/SP-
42.586.853-9; 011- Elizabeth Sena de Paiva-RG/SP-
32.466.012-1; 012- Franciele da Silva Olegario-RG/
SP-47.277.225-9.

Santana de Parnaíba, 07 de fevereiro de 2014.
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SANTANA DE 

PARNAIBA

CHAMAMENTO DOS APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO
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CARTÃO MÃECARTÃO MÃECARTÃO MÃE
PARNAIBANAPARNAIBANAPARNAIBANA

O cartão visa proporcionar às gestantes, a utilização do transporte
público gratuitamente para se dirigir até as unidades de saúde do município, 
desde o início da gestação até os dois meses de vida do bebê.

Procure a unidade de saúde mais próxima ou entre em contato com a 
Secretaria de Saúde do município de Santana de Parnaíba.

INFORMAÇÕES: (11) 4622.8850 / 4622.8859

www.santanadeparnaiba.sp.gov.br

Foto: Marcio Koch

SECRETARIA
DE SAÚDE

Guarda Municipal Comunitária de Santana de 
Parnaíba recupera veículos e carga roubada

 Mais uma excelente atuação da 
Guarda Municipal Comunitária resul-
tou na prisão de um individuo, na re-
cuperação de um veiculo de passeio, 
caminhão e carga roubada. Na tarde 
do último sábado, (01/02), a Base da 
Guarda Comunitária recebeu a infor-
mação de que uma carreta havia si-
do roubada na Rodovia Anhanguera e 
que estava entrando no município pe-
la Estrada Tenente Marques. As viatu-
ras da GMC foram acionadas e pas-
saram a procurar o caminhão, que 
segundo a empresa responsável pe-
lo monitoramento via satélite da trans-
portadora em questão e responsável 
pela denúncia, estava com um inibidor 
de sinal, porém, falhando. 
 Mesmo com o sinal de satélite 
atrasado, a empresa conseguia avisar 
à GMC onde o veículo poderia estar. 
Com a ajuda da Guarda Civil Munici-
pal de Barueri, o caminhão, que re-
cebia escolta de outros três veículos, 
todos com placas adulteradas, foi in-
terceptado na Chácara Marco. 
 Ao perceberem o cerco das via-
turas, dois carros saíram em fuga. O 
motorista que dirigia o caminhão e 
dois integrantes de um dos carros que 
faziam a escolta abandonaram os ve-
ículos e se refugiando num matagal 
existente no local.  
 Acompanhados pelo Canil da GMC, 

os guardas fi zeram uma varredura pe-
lo matagal e conseguiram prender um 
dos indivíduos, que na delegacia de-
clarou estar fazendo escolta do cami-
nhão roubado, cuja carga estava ava-
liada em mais de R$ 280 mil reais. 

 O individuo foi preso em fl agran-
te pelo crime de roubo e receptação. 
Um dos veículos usado na escolta 
foi entregue ao legítimo dono e o ca-
minhão e a carga foram devolvidas à 
empresa.

Guardas Municipais: A GMC de
Santana de Parnaíba fez a apreensão 
de um caminhão, juntamente com a 

carga no bairro Chácara Marco.
O indivíduo que dirigia o carro que escol-

tava o caminhão foi preso em fl agrante.

Fotos: Marcio Koch

Texto: Regiane Castanon MTB nº46. 780
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