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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÁ 
Rua Washington Luiz,  146 / 188    -    Centro    -    GUARÁ  -  SP     -     CEP - 14580-000 

Fone (16) 3831-3133    -    Fax (16) 3831-3033 
C.G.C. 45.353.299/0001-04 

 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2006 

 
MARCO AURÉLIO MIGLIORI, Prefeito do Município de GUARÁ, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais, faz saber 

que fará realizar neste Município, através da PROSEL � Consultoria e Seleção de Recursos Humanos Ltda, em local, data e horário a serem 
oportunamente divulgados, Concurso Público, regido de acordo com as Instruções Especiais que ficam fazendo parte integrante deste Edital, para 
preenchimento de vagas de empregos cuja relação segue abaixo, com suas respectivas vagas, salários, jornadas de trabalho e requisitos no regime de 
trabalho Celetista. 

 
INSTRUÇÕES ESPECIAIS 

1. DOS EMPREGOS 
 

CONCURSO PÚBLICO 
 
1.  DOS EMPREGOS 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÓD 
 

EMPREGOS VAGAS SALÁRIO (R$) JORNADA DE 
TRABALHO REQUISITOS 

A01 AGENTE CONTROLADOR DE VETORES 01 350,00 40 h/semanais Ensino Fundamental Incompleto  

A02 AUXILIAR DE SERVIÇOS 25 330,00 40 h/semanais Alfabetizado / Experiência 

A03 COZINHEIRO 10 370,00 40 h/semanais Alfabetizado / Experiência 

A04 INSPETOR DE ALUNOS 03 400,00 40 h/semanais Ensino Fundamental Completo 

A05 JARDINEIRO 04 370,00 40 h/semanais Alfabetizado / Experiência 

A06 LAÇADOR 01 350,00 40 h/semanais Alfabetizado 

A07 MOTORISTA 01 500,00 40 h/semanais Alfabetizado / Habilitação �C� , com experiência 

A08 RECEPCIONISTA 02 400,00 30 h/semanais Ensino Fundamental Completo 

      

B09 AGENTE ADMINISTRATIVO 08 500,00 40 h/semanais Ensino Médio Completo 

B10 AUXILIAR DE FARMÁCIA 01 450,00 40 h/semanais Ensino Médio Completo 

B11 AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO  
INFANTIL 10 400,00 40 h/semanais 

Nível Médio / Modalidade Normal ou equivalente, 
com Habilitação em Pré-Escola, ou Licenciatura 
em Pedagogia com Habilitação em Pré-Escola 

B12 FISCAL DE OBRAS 02 450,00 30 h/semanais Ensino Médio Completo 

B13 FISCAL DE POSTURAS 02 450,00 30 h/semanais Ensino Médio Completo 

B14 FISCAL SANITÁRIO 02 450,00 40 h/semanais Ensino Médio Completo 

B15 OFICIAL ADMINISTRATIVO 01 550,00 30 h/semanais Ensino Médio Completo / Digitação 

B16 PEF � I  ENSINO INFANTIL 03 5,20 / aula 25 h/semanais 
Nível Médio / Modalidade Normal ou equivalente, 
com Habilitação em Pré-Escola, ou Licenciatura 
em Pedagogia com Habilitação em Pré-Escola 

B17 PEF � I  ENSINO INFANTIL - SUBSTITUTO 05 3,20 / aula 25 h/semanais 
Nível Médio / Modalidade Normal ou equivalente, 
com Habilitação em Pré-Escola, ou Licenciatura 
em Pedagogia com Habilitação em Pré-Escola 

B18 PEF � I  ENSINO FUNDAMENTAL � CICLO I 12 5,20 / aula 30 h/semanais 

Nível Médio / Modalidade Normal ou equivalente, 
Normal Superior ou Licenciatura em Pedagogia 
com Habilitação nas Séries Iniciais do Ensino 
Fundamental (1ª à 4ª séries) 

B19 PEF � I  ENSINO FUNDAMENTAL � CICLO I  
SUBSTITUTO 06 3,20 / aula 30 h/semanais 

Nível Médio / Modalidade Normal ou equivalente, 
Normal Superior ou Licenciatura em Pedagogia 
com Habilitação nas Séries Iniciais do Ensino 
Fundamental (1ª à 4ª séries) 

B20 TÉCNICO EM PROCESSAMENTO DE 
DADOS 01 550,00 40 h/semanais Nível Técnico em Processamento de Dados 

B21 TÉCNICO DE ENFERMAGEM 01 550,00 40 h/semanais 2º Grau Técnico / COREN 

      

C22 ASSISTENTE SOCIAL 01 700,00 30 h/semanais Superior Específico / CRAS 

C23 BIOMÉDICO 01 700,00 20 h/semanais Superior Específico / CRB 

C24 CIRURGIÃO DENTISTA 01 800,00 20 h/semanais Superior Específico / CRO 

C25 ENFERMEIRO 01 800,00 30 h/semanais Superior Específico / COREN 

C26 FARMACÊUTICO 01 700,00 30 h/semanais Superior Específico / CRF 

C27 FISIOTERAPEUTA 01 700,00 20 h/semanais Superior Específico / CREFITO 
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CONTINUAÇÃO  

CÓD EMPREGOS VAGAS SALÁRIO (R$) JORNADA DE 
TRABALHO REQUISITOS 

C28 MÉDICO CLÍNICO GERAL 01 800,00 20 h/semanais Superior Específico / CRM 

C29 MÉDICO PEDIATRA 01 800,00 20 h/semanais Superior Específico / CRM / Especialista / Residência 
em Pediatria 

C30 NUTRICIONISTA 01 800,00 40 h/semanais Superior Específico / CRN 

C31 PEF � II  EDUCAÇÃO ESPECIAL 01 6,20 / aula 30 h/semanais 
Licenciatura plena em Pedagogia com Habilitação em 
Deficiência Mental ou Nível Médio com Especialização 
em Educação Especial 

C32 PEF � II  ENSINO FUNDAMENTAL CICLO II � 
CIÊNCIAS 01 6,20 / aula 30 h/semanais 

Licenciatura Plena em Ciências Físicas e Biológicas ou 
Licenciatura curta em Ciências Físicas e Biológicas com 
complementação de Licenciatura plena em Biologia, 
Matemática 

C33 PEF � II  ENSINO FUNDAMENTAL CICLO II  e  
ENSINO MÉDIO  - EDUCAÇÃO FÍSICA 02 6,20 / aula 30 h/semanais Licenciatura Plena em Educação Física 

C34 PEF � II  ENSINO FUNDAMENTAL CICLO II  e  
ENSINO MÉDIO  - EDUCAÇÃO ARTÍSTICA 03 6,20 / aula 30 h/semanais Licenciatura Plena em Educação Artística 

C35 PEF � II  ENSINO FUNDAMENTAL CICLO II  e  
ENSINO MÉDIO - INGLÊS 01 6,20 / aula 30 h/semanais Licenciatura Plena em Inglês ou Português / Inglês 

C36 PEF � II  SUBSTITUTO � II � ENSINO MÉDIO 
PORTUGUÊS / INGLÊS  01 3,70 / aula 30 h/semanais Licenciatura Plena em Letras � Português / Inglês 

C37 PEF � II  SUBSTITUTO � II � ENSINO MÉDIO 
MATEMÁTICA / CIÊNCIAS 01 3,70 / aula 30 h/semanais Licenciatura Plena em Matemática e Licenciatura em 

Ciências Físicas e Biológicas 

C38 PEF � II  SUBSTITUTO � II � ENSINO MÉDIO 
HISTÓRIA / GEOGRAFIA 01 3,70 / aula 30 h/semanais Licenciatura Plena em História e Geografia 

C39 PSICÓLOGO 01 700,00 20 h/semanais Superior Específico / CRP 

C40 PSICOPEDAGOGO 01 700,00 20 h/semanais Superior / Especialização em Psicopedagogia 

C41 SUPERVISOR CONTÁBIL 02 1.000,00 30 h/semanais Superior Específico / CRC 

C42 TERAPEUTA OCUPACIONAL 01 700,00 20 h/semanais Superior Específico / CREFITO 

 
2.  DAS INSCRIÇÕES 
2.1. As inscrições serão realizadas pessoalmente ou por procuração, no período de 16 a 20/01/2006, das 8:00 h às 11:00 h e das 13:00 h às 17:00 h, 
nos seguintes locais: Os candidatos aos Empregos atinentes aos códigos A04, B09, B11, B15, B16, B17, B18, B19, C31, C32, C33, C34, C35, C36, 
C37, C38 e C40, farão suas inscrições na Secretaria de Educação e Cultura localizada na Rua Washington Luis, 146, Centro, Guará-SP, enquanto os 
demais candidatos se inscreverão na Escola Técnica Profissionalizante Maestro Arthur Affonso Bini, situada na Rua Deputado João de Faria, 150, 
Centro, Guará-SP. 
2.2. O candidato receberá no local de inscrição, o Boletim Informativo e a Ficha de Inscrição. 
2.3. No caso de inscrição por procuração, serão exigidas a entrega do respectivo mandato, acompanhado de cópia autenticada do documento de 
identidade do candidato e do documento de identidade do procurador. Deverá ser entregue uma procuração para cada candidato e esta ficará retida. O 
candidato assumirá as conseqüências de eventuais erros cometidos por seu procurador ao efetuar a inscrição.   
       O funcionário público não poderá ser procurador de outrem, exceto se for pai, mãe ou irmão. 
2.4. Nenhum documento ficará retido no momento da inscrição, exceto no caso de procuração. 
2.5. Não serão aceitas inscrições por via postal e/ou extemporâneas. 
2.6. Candidatos portadores de deficiência deverão especificar, na Ficha de Inscrição, a deficiência de que são portadores. 
       Candidatos que necessitem de prova especial (BRAILE ou AMPLIADA), deverão requerê-la no momento da inscrição. Os candidatos que não o 
fizerem, seja qual for o motivo alegado, não terão a prova especial preparada. 
       Os Deficientes Visuais �cegos� somente prestarão as provas mediante leitura através do sistema BRAILE, e suas respostas deverão ser transcritas 
também em BRAILE. Deverão levar, para esse fim, no dia da aplicação da prova, reglete e punção ou máquina específica. 
       A aptidão física do candidato para o exercício da atividade será comprovada em perícia médica. 
 
2.7. No ato da inscrição o candidato deverá: 
       2.7.1. apresentar o original ou cópia da cédula de identidade (RG); 
       2.7.2. preencher a Ficha de Inscrição fornecida no próprio local, assinando a Declaração segundo a qual, sob as penas da Lei, assumirá: 

a) ser brasileiro, nato ou naturalizado, ou cidadão português a quem foi deferida a igualdade nas condições previstas pelo Decreto Federal nº 
74.361/72; 

b) ter, à data de encerramento das inscrições, idade mínima de 18 (dezoito) anos; 
c) ter votado nas últimas eleições ou justificada a ausência; 
d) estar no gozo dos direitos Políticos e Civis e estar quite com o serviço militar, quando do sexo masculino; 
e) gozar de boa saúde física e mental; 
f) não registrar antecedentes criminais, achando-se no pleno exercício de seus direitos civis e políticos; 
g) não ter sido demitido �a bem do serviço público� nas esferas Federal, Estadual ou Municipal da Administração direta ou indireta; 
h) não estar com idade que lhe garanta aposentadoria compulsória, ou seja, 70 (setenta) anos. 
i) possuir os requisitos constantes no item  1. DOS EMPREGOS. 

 

      
  2.7.3. Recolher a taxa de inscrição correspondente, abaixo discriminado, junto à Nossa Caixa Nosso Banco � Agência 0168-6 � Conta nº 13-
000100-7. 
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ESCOLARIDADE TAXA (R$) 
Nível Superior 40,00 
Ensino Médio  30,00 
Alfabetizado e Ensino Fundamental (completo ou incompleto) 15,00 

 
       2.7.4. Após o recolhimento da taxa na Nossa Caixa Nosso Banco, o candidato deverá retornar ao posto de inscrição para a entrega da Ficha.  
       2.7.5. A devolução da taxa de inscrição ocorrerá se o Concurso Público não se realizar e, neste caso ficará a cargo da Prefeitura Municipal de 
GUARÁ/SP. 
       2.7.6. O deferimento da inscrição dependerá do correto preenchimento da Ficha de Inscrição pelo candidato ou seu procurador. 
3.  DAS PROVAS 
3.1. O Concurso Público constará de provas de múltipla escolha com 5 (cinco) alternativas para todos os Empregos e, também, prova prática, de 
caráter eliminatório, para o Emprego de Motorista. 
Para a prova prática de Motorista serão convocados os candidatos habilitados mais bem classificados nas provas de múltipla escolha na proporção de 3 
(três) candidatos por vaga, e havendo empate nesta última colocação, todos os candidatos nestas condições serão convocados. 
 

3.2. As provas de múltipla escolha serão assim compostas: 
 

 

EMPREGOS 
 

CONTEÚDO DAS PROVAS Nº DE 
QUESTÕES

AGENTE CONTROLADOR DE VETORES Conhecimentos Gerais (Português e Matemática) 30 

AUXILIAR DE SERVIÇOS  Linguagem  
Raciocínio Matemático 

15 
15 

COZINHEIRO Linguagem  
Raciocínio Matemático 

15 
15 

JARDINEIRO Linguagem  
Raciocínio Matemático 

15 
15 

INSPETOR DE ALUNOS Conhecimentos Gerais (Português e Matemática) 30 

LAÇADOR Linguagem 
Raciocínio Matemático 

15 
15 

MOTORISTA Linguagem / Raciocínio Matemático 
Conhecimentos Específicos 

20 
10 

RECEPCIONISTA Conhecimentos Gerais (Português e Matemática) 30 

AGENTE ADMINISTRATIVO Conhecimentos Gerais (Português e Matemática) 
Noções Básicas de Informática 

20 
10 

AUXILIAR DE FARMÁCIA Conhecimentos Gerais (Português e Matemática) 
Conhecimentos Específicos 

15 
15 

AUXILIAR DE DESENV. INFANTIL Temário Básico 
Formação Específica 

15 
25 

FISCAL DE OBRAS Conhecimentos Gerais (Português e Matemática) 
Conhecimentos Específicos 

15 
15 

FISCAL DE POSTURAS Conhecimentos Gerais (Português e Matemática) 
Conhecimentos Específicos 

15 
15 

FISCAL SANITÁRIO Conhecimentos Gerais (Português e Matemática) 
Conhecimentos Específicos 

15 
15 

OFICIAL ADMINISTRATIVO Conhecimentos Gerais (Português e Matemática) 
Noções Básicas de Informática 

20 
10 

PEF � I  ENSINO INFANTIL Temário Básico 
Formação Específica 

15 
25 

PEF � I  ENSINO INFANTIL � SUBSTITUTO Temário Básico 
Formação Específica 

15 
25 

PEF � I  ENSINO FUNDAMENTAL � CICLO I Temário Básico 
Formação Específica 

15 
25 

PEF � I  ENSINO FUNDAMENTAL � CICLO I  SUBSTITUTO Temário Básico 
Formação Específica 

15 
25 

TÉCNICO EM PROCESSAMENTO DE DADOS Conhecimentos Gerais (Português e Matemática) 
Conhecimentos Específicos 

15 
15 

TÉCNICO DE ENFERMAGEM Conhecimentos Gerais (Português e Matemática) 
Conhecimentos Específicos 

15 
15 

ASSISTENTE SOCIAL Conhecimentos Específicos 30 
BIOMÉDICO Conhecimentos Específicos 30 
CIRURGIÃO DENTISTA Conhecimentos Específicos 30 
ENFERMEIRO Conhecimentos Específicos 30 
FARMACÊUTICO Conhecimentos Específicos 30 
FISIOTERAPEUTA Conhecimentos Específicos 30 

MÉDICO CLÍNICO GERAL Política de Saúde 
Conhecimentos Específicos 

10 
20 

MÉDICO PEDIATRA Política de Saúde 
Conhecimentos Específicos 

10 
20 

NUTRICIONISTA Conhecimentos Específicos 30 

PEF � II  EDUCAÇÃO ESPECIAL Temário Básico 
Formação Específica 

15 
25 

PEF � II  ENSINO FUNDAMENTAL CICLO II � CIÊNCIAS Temário Básico 
Formação Específica 

15 
25 

PEF � II  ENSINO FUNDAMENTAL CICLO II  e  ENSINO MÉDIO  - 
EDUCAÇÃO FÍSICA 

Temário Básico 
Formação Específica 

15 
25 

PEF � II  ENSINO FUNDAMENTAL CICLO II  e  ENSINO MÉDIO  - 
EDUCAÇÃO ARTÍSTICA 

Temário Básico 
Formação Específica 

15 
25 
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EMPREGOS 
 

CONTEÚDO DAS PROVAS Nº DE 
QUESTÕES

PEF � II  ENSINO FUNDAMENTAL CICLO II  e  ENSINO MÉDIO - INGLÊS Temário Básico 
Formação Específica 

15 
25 

PEF � II  SUBSTITUTO � II � ENSINO MÉDIO PORTUGUÊS / INGLÊS  Temário Básico 
Formação Específica 

15 
25 

PEF � II  SUBSTITUTO � II � ENSINO MÉDIO MATEMÁTICA / CIÊNCIAS Temário Básico 
Formação Específica 

15 
25 

PEF � II  SUBSTITUTO � II � ENSINO MÉDIO HISTÓRIA / GEOGRAFIA Temário Básico 
Formação Específica 

15 
25 

PSICÓLOGO Conhecimentos Específicos 30 
PSICOPEDAGOGO Conhecimentos Específicos 30 
SUPERVISOR CONTÁBIL Conhecimentos Específicos 30 
TERAPEUTA OCUPACIONAL Conhecimentos Específicos 30 
 
4.  DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS 
     4.1. As provas serão realizadas na cidade de GUARÁ, no dia 29/01/2006 (domingo), no período da manhã, em locais e horário a serem 
comunicados oportunamente através de publicação no Jornal Jumbinho, no Átrio da Prefeitura Municipal de Guará e nos Sites: 
www.proselconcursos.com.br  e www.guara.sp.gov.br. A prova prática para Motorista será realizada no dia 19/02/2006, em horário e local a serem 
divulgados posteriormente. 
     4.2. O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova com antecedência mínima de 30 minutos, munido de: 

! Comprovante de inscrição. 
! Original de um dos documentos de identidade a seguir relacionados: 

- Cédula de Identidade (RG). 
- Carteira de Órgão ou Conselho de Classe. 
- Carteira de Trabalho e Previdência Social. 
- Certificado Militar. 
- Carteira Nacional de Habilitação, com fotografia, expedida nos termos da Lei Federal nº 9.503, de 23 de setembro de  1997 (dentro 
do prazo de validade).  

 4.2.1. Os documentos apresentados deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir a identificação do candidato com clareza. 
            4.2.2. Não serão aceitos protocolos nem cópias dos documentos citados, ainda que autenticados, ou quaisquer outros documentos diferentes 
dos acima definidos. 
     4.3. Não será admitido na sala de provas o candidato que se apresentar após o horário estabelecido para o seu início. 
     4.4. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado, para justificar o atraso ou a ausência do candidato. 
     4.5. Durante a prova não serão permitidas consultas bibliográficas de qualquer espécie, utilização de máquina calculadora, agendas eletrônicas ou 
similares, telefone celular, BIP, �WALKMAN� ou qualquer material que não seja o estritamente necessário para a realização da prova. 
     4.6. Será eliminado do Concurso Público o candidato que, durante a realização da prova, for surpreendido comunicando-se com outro candidato 
ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro meio de comunicação, sobre a prova que estiver sendo realizada. 
     4.7. O candidato não poderá ausentar-se da sala ou local de prova, salvo em caso de extrema necessidade, desde que acompanhado de fiscal e 
autorizado pelo Coordenador do Prédio. 
     4.8. O candidato só poderá retirar-se do local de aplicação da prova, após 1 hora do seu início. 
     4.9. O candidato, ao terminar a prova, entregará ao Fiscal da Sala a sua folha de respostas. 
     4.10. Não serão computadas questões não respondidas, que contenham rasuras ou que contenham mais de uma alternativa assinalada. 
     4.11. O candidato deverá comparecer ao local designado munido de caneta de tinta azul ou preta, lápis preto nº 2 e borracha. 
     4.12. Será automaticamente excluído do Concurso Público, o candidato que: 
              4.12.1. apresentar-se após o fechamento dos portões; 
              4.12.2. não apresentar um dos documentos de identidade exigidos no item 4.2.;  
              4.12.3. ausentar-se da sala sem o acompanhamento de um fiscal; 
              4.12.4. for surpreendido em comunicação com outras pessoas ou utilizando-se de livros, notas, impressos, calculadoras ou outro material 
não permitido; 
              4.12.5. estiver portando e utilizando qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação; 
              4.12.6. lançar mãos de meios ilícitos para executar as provas; 
              4.12.7. não devolver a folha de respostas ao fiscal da sala; 
              4.12.8. perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos. 
 
5.  DO JULGAMENTO DAS PROVAS 
5.1. As provas objetivas (múltipla escolha), serão avaliadas na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos. 
5.2. Será considerado habilitado o candidato que obtiver nota igual ou superior a 50 (cinqüenta). 
5.3. O resultado da prova prática de Motorista será expresso pelo conceito apto ou inapto, sendo considerado para classificação final, a nota obtida na 
prova objetiva. 
 
6 .  DA CLASSIFICAÇÃO FINAL 
6.1. A nota final dos candidatos habilitados será igual à nota obtida na prova objetiva para cada emprego. 
6.2. Os candidatos habilitados serão classificados por ordem decrescente do total de pontos obtidos, enumerados em duas listas classificatórias, sendo 
uma geral e outra especial (portadores de deficiência física). 
6.3. A perícia médica para verificação da compatibilidade da deficiência com o exercício das atribuições do emprego, por especialista na área de 
deficiência de cada candidato, será realizada pela Secretaria Municipal de Saúde de GUARÁ, no ato da admissão. 
6.4. Quando a perícia concluir pela inaptidão do candidato, constituir-se-á, no prazo de 05 (cinco) dias, junta médica para nova inspeção, que deverá 
apresentar conclusão no prazo de 05 (cinco) dias, contados da realização da prova. 
6.5. Não caberá qualquer recurso da decisão proferida pela junta médica. 
7. DO CRITÉRIO DE DESEMPATE. 
Na hipótese de igualdade de classificação, terá preferência, sucessivamente, o candidato que:  

1. tiver mais idade; 
2. for casado; 
3. tiver maior número de filhos menores de 18 anos ou incapazes. 
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8.  DOS RECURSOS 
8.1. Qualquer recurso poderá ser impetrado no prazo de 2 (dois) dias úteis, a contar do fato que lhe deu origem. Deverão constar do recurso o nome 
do candidato, número de inscrição, número do documento de identidade, emprego para o qual se candidatou e endereço para correspondência. 
8.2. O recurso deverá ser protocolado na Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Guará, na Rua Washington Luiz, 188, Centro, 
Guará-SP, das 8:00 h às 11:30 h e das 13:30 h às 17:00 h. 
8.3. Os recursos recebidos serão encaminhados à PROSEL para análise e manifestação a propósito do argüido. 
8.4. Não serão recebidos os recursos interpostos fora dos prazos estabelecidos. 
 

9.  DA ADMISSÃO 
9.1. A admissão obedecerá à ordem de classificação dos candidatos, de acordo com as necessidades da PREFEITURA. 
9.2. Por ocasião da admissão, deverão ser comprovadas, mediante apresentação dos devidos documentos, as declarações a que se refere o item 2.7. 
deste Edital, conforme os documentos a seguir discriminados: 
       9.2.1. 2 fotos 3 x 4; 
       9.2.2. Carteira de Identidade (cópia reprográfica); 
       9.2.3. Cadastro de Pessoa Física (cópia reprográfica); 
       9.2.4. Carteira Profissional; 
       9.2.5. PIS/PASEP (cópia reprográfica); 
       9.2.6. Título de Eleitor (cópia reprográfica) e comprovante de haver votado na última eleição � 2 turnos; 
       9.2.7. Certidão de Nascimento (cópia reprográfica); 
       9.2.8. Certificado de reservista (cópia reprográfica); 
       9.2.9. Atestado de Saúde expedido pela Secretaria Municipal da Saúde de Guará; 
       9.2.10. Certidão de antecedentes criminais expedida pelo órgão competente da área de seu domicílio (Cartório Distribuidor); 
       9.2.11. Certidão de Casamento (se for casado � cópia reprográfica); 
       9.2.12. Certidão de Nascimento dos filhos (cópia reprográfica); 
       9.2.13. Carteira de Vacina de filhos menores de 14 anos; 
       9.2.14. Documento de habilitação específica para o exercício do emprego; 
       9.2.15. Declaração de próprio punho de acúmulo ou não de emprego/função pública; 
       9.2.16. outros documentos que a PREFEITURA  julgar necessários. 
       Obs.: Para admissão não serão aceitos protocolos, nem fotocópias ou cópias reprográficas não autenticadas dos documentos. 
 

10.  DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
10.1. A convocação para admissão dos candidatos habilitados, de acordo com a necessidade da PREFEITURA, obedecerá à ordem de classificação, 
não gerando a aprovação o direito à contratação. 
10.2. Para efeito de admissão, fica o candidato sujeito à aprovação em exame médico e apresentação dos documentos que lhe foram exigidos. 
10.3. A inscrição do candidato importará no conhecimento e aceitação tácita das condições do Concurso, estabelecidas nestas Instruções Especiais. 
10.4. A inexatidão das informações ou a constatação de irregularidades em documentos, ainda que verificadas posteriormente, eliminará o candidato 
do Concurso. 
10.5. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos, enquanto não consumada a providência ou evento que 
lhes disser respeito, ou até a data da convocação dos candidatos para a prova correspondente, circunstância que será mencionada em edital ou aviso 
publicado. 
10.6. As chamadas para preenchimento das vagas serão feitas por órgãos da imprensa local, com prazo marcado para o comparecimento, implicando 
o não comparecimento no prazo marcado, em desistência tácita. 
10.7. Serão designados por Portaria do Prefeito Municipal, o presidente e os membros da comissão responsável pela organização e publicação dos 
resultados do Concurso. 
10.8. Nos termos da Legislação Vigente, ficam reservadas 5% (cinco por cento) das vagas do emprego, opção efetuada por ocasião da inscrição, para 
os candidatos portadores de deficiência, desde que aprovados. As frações decorrentes do cálculo do percentual só serão arredondados para o número 
inteiro subseqüente quando maiores ou iguais a 5 (cinco). 
10.9. Os portadores de deficiência participarão do certame em igualdade de condições com os demais candidatos, no que respeita ao conteúdo e à 
avaliação das provas. 
10.10 As vagas reservadas aos portadores de deficiência ficarão liberadas se não tiver ocorrido inscrição ou aprovação desses candidatos 
10.11. Fica delegada competência ao Presidente da Comissão para tomar providências necessárias à realização de todas as fases do Concurso, 
inclusive a convocação de pessoal. 
10.12. O Concurso terá validade de 2 (dois) anos, contados da data de sua homologação, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da 
Administração Municipal. 
10.13. Em caso de alteração dos dados constantes na Ficha de inscrição, após a realização das provas, o candidato deverá dirigir-se à Secretaria 
Municipal da Administração do Município de GUARÁ, para efetuar atualização dos dados. 
10.14. Para os empregos públicos relativos a área da educação, além dos requisitos constantes do presente edital, deverão ser obedecidas as 
exigências e normas constantes da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei Federal nº 9.394, de 20/12/96. 
10.15. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada para a realização do Concurso Público. 
 

 O presente Edital será afixado no quadro de avisos desta Prefeitura Municipal, para que todos dele tomem conhecimento. 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÁ, aos 11 de janeiro de 2006. 
 
 
 

MARCO AURÉLIO MIGLIORI 
Prefeito Municipal 
 

Registrado, publicado e arquivado na Diretoria da Divisão Administrativa, data supra. 
 
 

CARLOS ALBERTO VIEIRA DUTRA 
Secretário de Administração 
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PROGRAMAS 

 
Alfabetizado 

Auxiliar de Serviços, Cozinheiro, Jardineiro, Laçador e Motorista 

Questões de Linguagem e Raciocínio Matemático 
 
Conhecimentos Específicos  
Motorista: Novo Código de Trânsito Brasileiro � (Lei no 9503/97 e Anexos). Conhecimentos básicos de mecânica e serviços corriqueiros de 
eletricidade. 
 
Ensino Fundamental Incompleto  
Agente Controlador de Vetores  

Conhecimentos Gerais (Português e Matemática) 

Português 
Interpretação de texto. Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Ortografia oficial. Acentuação gráfica. Pontuação. 
Substantivo e adjetivo: flexão de gênero, número e grau. Verbos: regulares, irregulares e auxiliares. Emprego de pronomes. Preposições e 
conjunções: emprego e sentido que imprimem às relações que estabelecem. Concordância verbal e nominal. Crase. Regência. 
 

Matemática 
Números inteiros: operações e propriedades. Números racionais, representação fracionária e decimal: operações e propriedades. Razão e proporção. 
Porcentagem. Regra de três simples. Equação do 1o grau. Sistema métrico: medidas de tempo, comprimento, superfície e capacidade. Relação entre 
grandezas: tabelas e gráficos. Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema. 
 
Ensino Fundamental Completo 
Inspetor de alunos e Recepcionista 

Conhecimentos Gerais (Português e Matemática) 
 
Português 
Interpretação de texto. Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Ortografia oficial. Acentuação gráfica. Pontuação. 
Substantivo e adjetivo: flexão de gênero, número e grau. Verbos: regulares, irregulares e auxiliares. Emprego de pronomes. Preposições e 
conjunções: emprego e sentido que imprimem às relações que estabelecem. Concordância verbal e nominal. Crase. Regência. 

 

Matemática 
Números inteiros: operações e propriedades. Números racionais, representação fracionária e decimal: operações e propriedades. Razão e proporção. 
Porcentagem. Regra de três simples. Equação do 1o grau. Sistema métrico: medidas de tempo, comprimento, superfície e capacidade. Relação entre 
grandezas: tabelas e gráficos. Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema. 
 
Ensino Médio Completo 

Agente Administrativo, Auxiliar de Farmácia, Fiscal de Posturas, Fiscal de Obras, Fiscal Sanitário, Oficial Administrativo, Técnico de 
Enfermagem, Técnico em Processamento de Dados. 
Conhecimentos Gerais (Português e Matemática) 
Português 
Interpretação de texto. Ortografia oficial. Acentuação gráfica. Pontuação. Emprego das classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, 
verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e sentido que imprimem às relações que estabelecem. Vozes verbais: ativa e passiva. Colocação 
pronominal. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Crase. Sinônimos, antônimos e parônimos. Sentido próprio e figurado das 
palavras. 
Matemática 

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

Conhecimentos Específicos 

Auxiliar de Farmácia 
Noções de administração hospitalar. Noções de organização e funcionamento de farmácia. Noções de estoque de medicamentos. Dispensação de 
medicamentos. Preparação de fórmulas. Noções de farmacotécnica. Noções de farmacologia. Noções de higiene e segurança. Portaria 344/98 � 
SVS/MS (12/05/1998). 
 
Fiscal de Posturas 
Lei Complementar Municipal no  041/05, de 8/12/2005 � Código Municipal de Postura. 
 
Fiscal de Obras 
Decreto no  12.342, de 29/9/1978; no  13.069, de 29/12/1978; no  13.248 de 13/2/1979 com suas alterações posteriores e Código Municipal de 
Posturas � Lei Complementar 41/05 de 8/12/2005. 
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Fiscal Sanitário 
Decretos Estaduais no  12.342, de 29/9/1978; no  13.069, de 29/12/1978; no  13.248 de 13/2/1979 com suas alterações posteriores. Código Municipal 
de Posturas � Lei Complementar 41/05 de 8/12/2005. 
 
Técnico de Enfermagem 
Fundamentos da enfermagem � técnicas básicas; Enfermagem médico � cirúrgica; Assistência de enfermagem em doenças transmissíveis. Ações de 
vigilância epidemiológica e imunização. Assistência de enfermagem em doenças crônicas degenerativas: diabetes e hipertensão. Atuação de 
enfermagem em centro cirúrgico e central de material. Enfermagem materno-infantil. Atendimento de enfermagem à saúde da mulher. Planejamento 
familiar. Pré-natal, parto e puerpério. Climatério. prevenção do câncer cérvico-uterino. Atendimento de enfermagem à saúde e adolescentes. 
Cuidados com o recém-nascido, aleitamento materno. Crescimento e desenvolvimento. Doenças mais freqüentes na infância. Principais riscos de 
saúde na adolescência. Enfermagem em urgência. Primeiros socorros. Assistência de enfermagem ao paciente na UTI. Noções de administração. 
Trabalho em equipe � COREN. Lei do exercício profissional. Deontologia em enfermagem. 
Participação na programação de enfermagem. Execução de ações assistenciais de enfermagem, exceto as privativas do Enfermeiro; ações educativas 
aos usuários do serviço de saúde; ações de educação continuada; atendimento de enfermagem de urgências e emergências; atendimento de 
enfermagem nos diversos programas de saúde da criança, da mulher, do adolescente, do idoso e da vigilância epidemiológica. Preparo e esterilização 
de material, instrumental, ambientes e equipamentos. Controle de abastecimento e estoque de materiais médico-hospitalares e medicamentos. 
Participação na orientação e supervisão do trabalho de enfermagem em grau auxiliar. Participação na equipe de saúde. 
 
Agente Administrativo e Oficial Administrativo 
Noções básicas de informática (Windows, Word, Excel). 
 
Técnico em Processamento de Dados 
Noções básicas de informática. Conceito de organização de arquivos e método de acesso como usuário. Técnicas de arquivo. Redação e elaboração 
de relatórios, planilhas. Rotinas administrativas. Organização de tarefas. Noções básicas de Windows, M. S. Word, Excel e Internet. 
 
 
TEMÁRIO BÁSICO 

ADI � Auxiliar de Desenvolvimento Infantil, PEFI �  Ensino Infantil, PEFI � Ensino Infantil Substituto, PEFI � Ensino Fundamental � Ciclo 
I, PEFI � Ensino Fundamental � Ciclo I - Substituto, PEFII � Educação Especial, PEFII � Ensino Fundamental � Ciclo II - Ciências, PEFII 
� Ensino Fundamental � Ciclo II e Ensino Médio - Educação Física, PEFII � Ensino Fundamental � Ciclo II e Ensino Médio - Educação 
Artística, PEFII - Ensino Fundamental � Ciclo II e Ensino Médio � Inglês, PEFII �Substituto II � Ensino Médio -  Português/Inglês, PEFII � 
Substituto II � Ensino Médio - Matemática/Ciências e PEFII � Substituto II � Ensino Médio  - História/Geografia. 
 
1. Educação escolar: desafios e compromissos 

a) A relevância do conhecimento, as exigências de um novo perfil de cidadão e as atuais tendências da educação escolar; 
b) Currículo e cidadania: saberes voltados para o desenvolvimento de competências cognitivas, afetivas, sociais e culturais; 
c) Fundamentos e diretrizes do ensino fundamental e médio, da educação de jovens e adultos e da educação especial; 
d) Escola inclusiva como espaço de acolhimento, de aprendizagem e de socialização; 
e) Pedagogia diferenciada: progressão continuada, correção de fluxo, avaliação por competência, flexibilização do currículo e da trajetória escolar. 

2. Gestão escolar e qualidade do ensino 
a) A construção coletiva da proposta pedagógica da escola: expressão das demandas sociais, das características multiculturais e das expectativas 
dos alunos e dos pais; 
b) O trabalho coletivo como fator de aperfeiçoamento da prática docente e da gestão escolar; 
c) O envolvimento dos professores na atuação dos colegiados e das instituições escolares com vistas à consolidação da gestão democrática da 
escola; 
d) A importância dos resultados da avaliação institucional e da avaliação do desempenho escolar no processo de melhoria da qualidade do ensino; 
e) O protagonismo juvenil no cotidiano escolar: uma forma privilegiada de aprender e socializar saberes, praticar o convívio solidário, desenvolver 
valores de uma vida cidadã e enfrentar questões associadas à indisciplina e à violência; 
f) O papel do professor na integração escola-família; 
g) A formação continuada como condição de construção permanente das competências que qualificam a prática docente.  

3. Gestão do processo de ensino e de aprendizagem 
a) O ensino centrado em conhecimentos contextualizado e ancorado na ação; 
b) O uso de metodologias voltadas para práticas inovadoras; 
c) O processo de avaliação do desempenho escolar como instrumento de acompanhamento do trabalho do professor e dos avanços de 
aprendizagem do aluno; 
d) O reforço e a recuperação: parte integrante do processo de ensino e de aprendizagem para atendimento à diversidade de características, de 
necessidades e de ritmos dos alunos; 
e) Os ambientes e materiais pedagógicos, os equipamentos e os recursos tecnológicos a serviço da aprendizagem; 
f) A relação professor-aluno: construção de valores éticos e desenvolvimento da atitudes cooperativas, solidárias e responsáveis. 

 
BIBLIOGRAFIA  
1 - Referencias legais 
Constituição da República  Federativa do Brasil � promulgada em 5 de outubro de 1988. Artigos  5, 37 ao 41, 205 ao 214. 

Lei Federal n 9394/96 � Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 

Lei Federal n 8069/96 � Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Título I, Título II- capítulos I, II, IV, V; Título III- capítulos I, II. 

Parecer CNE/CEB n 04/98 � Diretrizes Curriculares para o Ensino Fundamental 

Indicação CEE n 08/2001 � diretrizes Curriculares para o Ensino Fundamental no Sistema de Ensino do Estado de São Paulo. 

Deliberação CEE n 09/l997 e Indicação CEE n 08/l997 � Institui no Sistema de Ensino Fundamental do Estado de São Paulo o Regime de 
Progressão Continuada. 
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Parecer CNE/CEB n 17/2001 � Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Especial. 

Deliberação CEE n 05/00 e Indicação CEE n 12/99 � Fixa normas para a educação de alunos que apresentam necessidades educacionais especiais na 
educação básica do sistema estadual de ensino. 

2 - Publicação Institucional 

SÃO PAULO. Secretaria de Estado da Educação. Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas. A construção da proposta pedagógica da escola. 
São Paulo: SE/CENP. 2000. 
3 - Livros e Artigos 
CASTORINA,  Antônio José; FERREIRO, Emília; LERNER, Delia e OLIVEIRA, Marta Kohl de. Piaget- Vygotsky: novas contribuições para o 
debate. São Paulo: Ática, 1997. 

COLL, César; MARTÍN, Elena; AMAURI, Teresa; MIRAS, Mariana; ONRUBIA, Javier; SOLÉ, Isabel; ZABALA, Antonio. O construtivismo na 
sala de aula. São Paulo: Ática, 1996. 

HOFFMAN, Jussara. Avaliar para promover: as setas do caminho. Porto Alegre: Medicação, 2004. 

MACEDO, Lino de. Ensaios pedagógicos: como construir uma escola para todos? Porto Alegre: Artmed, 2005. 

PERRENOUD, Philipe. Dez competências para ensinar. Porto Alegre: Artmed, 2000. Capítulos 1 a 5. 

WEISZ, Telma. O diálogo entre o Ensino e a Aprendizagem.São Paulo: Ática, 1999. 

WEISZ, Telma. De boas maneiras o inferno está cheio ou quem se responsabiliza pelas crianças que estão na escola e não estão aprendendo. Pátio: 
Revista pedagógica, Porto Alegre: Artmed, v.4, n. 14, p. 10-13, ago./out. 2000. 
 
Auxiliar de Desenvolvimento Infantil � A.D.I. - Formação Específica 
O conjunto de temas apresentado a seguir constitui-se em referencial para avaliar ao candidato em relação aos conhecimentos específicos da área, 
sua aplicação didática e metodológica, bem como os fundamentos que estruturam o trabalho em Educação Infantil. 
1. O trabalho com a Educação Infantil deve nortear-se por uma concepção da criança: como um ser humano completo, integrando as dimensões 
afetivas, intelectual, física, moral e social, que, embora em processo de desenvolvimento e, portanto, dependente do adulto para sua sobrevivência e 
crescimento; não é apenas um �vir a ser�; com um ser ativo e capaz, impulsionado pela motivação de ampliar seus conhecimentos e experiências e de 
alcançar progressivos graus de autonomia frente a condições de seu meio; como um sujeito social e histórico, que é marcado pelo meio em que se 
desenvolve, mas que também o marca. 
2. A Educação Infantil visa proporcionar condições adequadas para promover o bem-estar da criança, seu desenvolvimento físico, motor, emocional, 
intelectual, moral e social, a ampliação de suas experiências, bem como estimular seu interesse pelo processo do conhecimento do seu humano, da 
natureza e da sociedade. 
3. Dada às particularidades do desenvolvimento da criança de zero a seis anos, a Educação Infantil cumpre duas funções indispensáveis e 
indissociáveis: cuidar e educar, complementando a ação da família e da comunidade. 
4. A proposta pedagógica da Educação Infantil deve levar em conta o bem-estar da criança, seu grau de desenvolvimento da criança, seu grau de 
desenvolvimento, a diversidade cultural das populações infantil, os conhecimentos a serem universalizados e o regime de atendimento (tempo 
integral ou parcial). 
5. A avaliação, na Educação Infantil, realizada mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento da criança, tomando como referência os 
objetivos estabelecidos para essa etapa da educação, não tem função de promoção e não constitui pré-requisito para o acesso ao ensino fundamental. 
6. As crianças com necessidades especiais, sempre que possível, em função das condições específicas, devem ser atendidas na rede regular de 
creches e pré-escolas respeitado o direito a atendimento especializado inclusive por órgão próprio do sistema quando for o caso. 
7. A Educação Infantil orienta-se pelos princípios da educação em geral: igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, liberdade de 
aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber; pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas; respeito à 
liberdade e apreço à tolerância; coexistência de instituições públicas e privadas de ensino; gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 
valorização do profissional da educação escolar; gestão democrática do ensino público, na forma da Lei e da legislação dos sistemas de ensino; 
garantia de padrão de qualidade; valorização da experiência extra-escolar; vinculação entre educação escolar e as práticas sociais. 
 
BIBLIOGRAFIA ESPECÍFICA   
1)  Publicações Institucionais. 

Parecer CNE/CEB 17/2001 Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. 
 
Resolução CNE/CEB 1/99: Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. 
 
Parecer CNE/CEB 4/2000: Diretrizes Operacionais para a Educação Infantil. 
 
Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Fundamental. Referencia Curricular Nacional para a Educação Infantil � 

Versão Preliminar. Brasília: MEC/SEF, 1998. 
 
Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Fundamental. Referencial Pedagógico Curricular para a Formação de 

Professores de Educação Infantil  e Séries Iniciais- documento preliminar. Brasília: MEC/SEF/DPE/COEDI, 1997 
  
BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto.Secretaria de Educação Fundamental. Política Nacional de Educação Infantil: 

MEC/SEF/DPE/COEDI, 1994. 
 
Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Fundamental. Proposta pedagógica e currículo em educação infantil. 

Brasília: MEC/SEF/DPE/COEDI, 1996. 
2 � Livros e Artigos. 

CAMPOS, M.M. Educar e cuidar: Questões sobre o Perfil do Profissional de Educação  Infantil . In: Por uma Política de Formação 
Profissional de Educação Infantil. Brasília: MEC/SEF/DPE/COEDI, 1994. 
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FERREIRO, Emília e TEBEROSKY, Ana. Psicogênese da Língua Escrita. Porto Alegre: Artmed, 1999. 
 
FERREIRO, Emília. Reflexões sobre Alfabetização.São Paulo: Cortez, 1996. 
 
FERREIRO, Emília. Cultura escrita e educação: conversas de Emília Ferreiro com José Antônio Castorina, Daniel Goldin e Rosa Maria Torres. 
Porto Alegre: Artmed, 2001. 
 
LERNER, Delia e SADOVSKY, Patrícia. O sistema de numeração: um problema didático. IN: PARRA, Cecília e SAIZ, Irmã (Orgs). Didática 
da matemática: reflexões psicopedagógicas. Porto Alegre: Artmed, 1996. 
 
TEBEROSKY, Ana, Psicopedagogia da Linguagem Escrita. Petrópolis: VOZES, 2001. 
 

       TEBEROSKY, Ana e CARDOSO, Beatriz (Orgs.). Reflexões sobre o Ensino da Leitura e da Escrita. Petrópolis: Vozes, 2000. 
 
 
Ensino Infantil / Ensino Infantil � Substituto - Formação Específica 
O conjunto de temas apresentado a seguir constitui-se em referencial para avaliar ao candidato em relação aos conhecimentos específicos da área, 
sua aplicação didática e metodológica, bem como os fundamentos que estruturam o trabalho em Educação Infantil. 

1. O trabalho com a Educação Infantil deve nortear-se por uma concepção da criança: como um ser humano completo, integrando as 
dimensões afetivas, intelectual, física, moral e social, que, embora em processo de desenvolvimento e, portanto, dependente do adulto 
para sua sobrevivência e crescimento; não é apenas um �vir a ser�; com um ser ativo e capaz, impulsionado pela motivação de ampliar 
seus conhecimentos e experiências e de alcançar progressivos graus de autonomia frente a condições de seu meio; como um sujeito 
social e histórico, que é marcado pelo meio em que se desenvolve, mas que também o marca. 

2. A Educação Infantil visa proporcionar condições adequadas para promover o bem-estar da criança, seu desenvolvimento físico, 
motor, emocional, intelectual, moral e social, a ampliação de suas experiências, bem como estimular seu interesse pelo processo do 
conhecimento do seu humano, da natureza e da sociedade. 

3. Dada às particularidades do desenvolvimento da criança de zero a seis anos, a Educação Infantil cumpre duas funções indispensáveis 
e indissociáveis: cuidar e educar, complementando a ação da família e da comunidade. 

4. A proposta pedagógica da Educação Infantil deve levar em conta o bem-estar da criança, seu grau de desenvolvimento da criança, seu 
grau de desenvolvimento, a diversidade cultural das populações infantil, os conhecimentos a serem universalizados e o regime de 
atendimento (tempo integral ou parcial). 

5. A avaliação, na Educação Infantil, realizada mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento da criança, tomando como 
referência os objetivos estabelecidos para essa etapa da educação, não tem função de promoção e não constitui pré-requisito para o 
acesso ao ensino fundamental. 

6. As crianças com necessidades especiais, sempre que possível, em função das condições específicas, devem ser atendidas na rede 
regular de creches e pré-escolas respeitado o direito a atendimento especializado inclusive por órgão próprio do sistema quando for o 
caso. 

7. A Educação Infantil orienta-se pelos princípios da educação em geral: igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, 
liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber; pluralismo de idéias e de concepções 
pedagógicas; respeito à liberdade e apreço à tolerância; coexistência de instituições públicas e privadas de ensino; gratuidade do 
ensino público em estabelecimentos oficiais; valorização do profissional da educação escolar; gestão democrática do ensino público, 
na forma da Lei e da legislação dos sistemas de ensino; garantia de padrão de qualidade; valorização da experiência extra-escolar; 
vinculação entre educação escolar e as práticas sociais. 
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Ensino Fundamental (PEF I � Ciclo I)/ Ensino Fundamental (PEF I � Ciclo I) - Substituto  - Formação Específica 
1- APRENDIZAGEM E ENSINO DA LÍNGUA. 
Linguagem, atividade discursiva e textualidade 
Diversidade textual e gêneros discursivos. 
Alfabetização e ensino da língua. 
O texto como unidade de ensino. 
Língua oral: usos e formas. 

A fala que cabe à escola ensinar. 
Língua escrita: usos e formas. 
Prática da leitura. Prática de produção de textos. 
Análise e reflexão sobre a língua. 
- alfabetização. 
- ortografia. 
- pontuação. 
- aspectos gramaticais. 
- revisão de textos. 
2 � APRENDIZAGEM E ENSINO DE MATEMÁTICA. 
Números naturais e sistema de numeração decimal. 
Operações com números naturais: 
-  Adição e subtração. 
- Multiplicação e divisão. 
Cálculo mental, aproximações e estimativas, cálculo escrito. 
Números racionais. 
Operações com números naturais e racionais. 
Cálculo com número racionais. 
Espaço e forma. 
Grandezas e medidas. 
Tratamento da informação. 
3 � APRENDIZAGEM E ENSINO DE HISTÓRIA E GEOGRAFIA. 
História local e do cotidiano. 
História das organizações populacionais. 
Deslocamentos populacionais. 
Organizações e lutas de grupos sociais e étnicos. 
Organizações políticas e administrativas urbanas. 
Organização histórica e temporal. 
O estudo da paisagem local. 
Natureza. 
Conservação do ambiente. 
Transformação da natureza: diferentes paisagens. 
O lugar e a paisagem. 
As paisagens urbanas e rurais, suas características e relações. 
O papel das tecnologias na construção de paisagens urbanas e rurais. 
Informação, comunicação e interação. 
Distâncias e velocidades no mundo urbano e no mundo rural. 
Urbano e rural: modos de vida. 
4 � APRENDIZAGEM E ENSINO DAS CIÊNCIAS NATURAIS. 
Ambiente, ser humano e saúde: 

- Água, lixo, solo e saneamento básico. 
- Captação e armazenamento da água. 
- Destino das águas servidas. 
- Coleta e tratamento de lixo. 
- Solo e atividade humanas. 
- Poluição. 

Busca de informações: 
_ observação. 
_ experimentação. 
_ leitura de textos informativos. 
Projetos como estratégia didática privilegiada para ampliação do conhecimento em Ciências Naturais. 
5 � TEMAS TRANSVERSAIS. 
Transversalidade e interdisciplinariedade. 
Desenvolvimento moral e socialização. 
Ética: 
   - respeito mútuo, justiça, diálogo, solidariedade. 
Pluralidade cultural: 
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- Pluralidade cultural e a vida das crianças no Brasil. 
- Constituição da pluralidade cultural do Brasil. 
- O ser humano como agente social e produtor de cultura. 
- Pluralidade cultural e cidadania. 

Meio Ambiente: 
- Noções básicas para a questão ambiental. 
- Os ciclos da natureza. 
- Sociedade e meio ambiente. 
- Manejo e conservação ambiental. 

Saúde: 
- Autoconhecimento para o autocuidado. 
- Vida coletiva. 

Orientação sexual: 
- O corpo como matriz da sexualidade. 
- Relações  de gênero. 
- Prevenção de doenças sexualmente transmissíveis/AIDS. 
- Projetos como estratégia didática privilegiada para o trabalho com temas transversais. 
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Educação Especial - Formação Específica 
O conjunto de temas apresentado a seguir constitui-se em referencial para avaliar ao candidato em relação aos conhecimentos específicos da área, 
sua aplicação didática e metodológica, bem como os fundamentos que estruturam o trabalho em Educação Especial. 
1. Alunos com necessidades educacionais especiais: Apresentam, durante o processo educacional, dificuldades acentuadas de aprendizagem que 
podem ser: não vinculadas a uma causa orgânica específica ou relacionadas a condições, disfunções, limitações ou deficiências, abrangendo 
dificuldades de comunicação e sinalização diferenciadas dos demais alunos, bem como altas habilidades/superdotação.   
2. Tipos de necessidades educacionais especiais: 

Altas habilidades/superdotação: Notável desempenho e elevada potencialidade em qualquer dos seguintes aspectos, isolados ou 
combinados: 

Capacidade intelectual geral 
Aptidão acadêmica específica 
Pensamento criativo ou produtivo 
Capacidade de liderança 
Talento especial para artes 

 Capacidade psicomotora 
Autismo: Transtorno do desenvolvimento caracterizado, de maneira geral, por problemas nas áreas de comunicação e interação, 
bem como por padrões restritos, repetitivos e estereotipados de comportamento, interesses e atividades. 
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 Condutas típicas: Manifestações de comportamento típicas de portadores de síndromes (exceto Síndrome de Down) e quadros 
psicológicos, neurológicos ou psiquiátricos que ocasionam atrasos no desenvolvimento e prejuízos no relacionamento social, em 
grau que requeira atendimento educacional especializado. 
Deficiência auditiva: perda parcial ou total bilateral de 25 decibéis (dB) ou mais, resultante da média aritmética do audiograma, 
aferidas nas freqüências de 500 Hertz (Hz), 1.000 Hz, 2.000 Hz, 3.000 Hz, 4.000Hz; variando de acordo com o nível ou acuidade 
auditiva daseguinte forma: 

Surdez leve/moderada: perda auditiva de 25 a 70 dB. A pessoa, por meio de uso de Aparelho de Amplificação Sonora 
Individual � AASI, torna-se capaz de processar informações lingüísticas pela audição; conseqüentemente, é capaz de 
desenvolver a linguagem oral. 
Surdez severa/profunda: perda auditiva acima de 71 dB. A pessoa terá dificuldades para desenvolver a linguagem oral 
espontaneamente. Há necessidade do uso de AASI e ou implante coclear, bem como de acompanhamento 
especializado. A pessoa com essa surdez, em geral, utiliza naturalmente a Língua de Sinais.    

Deficiência física: Alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento 
da função física, abrangendo, dentre outras condições, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, membros com 
deformidade congênita ou adquiridas, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho 
das funções. 
 Deficiência Mental: Caracteriza-se por limitações significativas tanto no funcionamento intelectual como na conduta adaptativa, 
na forma expressa em habilidades práticas, sociais e conceituais. 
 Deficiência Múltipla: É a associação de duas ou mais deficiências primárias (mental/visual/auditiva/física), com 
comprometimentos que acarretam atrasos no desenvolvimento global e na capacidade adaptativa. 
 Deficiência Visual: É a perda total ou parcial, congênita ou adquirida, variando de acordo com o nível ou acuidade visual da 
seguinte forma: 

Cegueira: é a perda total ou o resíduo mínimo de visão que leva a pessoa a necessitar do Sistema Braille 
como meio de leitura e escrita. 
 Baixa Visão ou Visão Subnormal: é o comprometimento do funcionamento visual de ambos os olhos, 
mesmo após tratamento ou correção. A pessoa com baixa visão possui resíduos visuais em grau que lhe 
permite ler textos impressos ampliados ou com uso de recursos ópticos especiais.  

Surdocegueira: É uma deficiência singular que apresenta perdas auditivas e visuais concomitantemente em diferentes graus, 
necessitando desenvolver diferentes formas de comunicação para que a pessoa surdacega possa interagir com a sociedade. 
Síndrome de Down: Alteração genética cromossômica do par 21, que traz como conseqüência características físicas marcantes e 
implicações tanto para o desenvolvimento fisiológico quanto para a aprendizagem. 
  

3. TIPOS DE ATENDIMENTO: 
Apoio pedagógico especializado: Atendimento educacional especializado, realizado preferencialmente na rede regular de ensino, 
ou, extraordinariamente, em centros especializados para viabilizar o acesso e permanência, com qualidade, dos alunos com 
necessidades educacionais especiais na escola. Constitui-se de atividades e recursos como: Ensino e interpretação de Libras, 
sistema Braille, comunicação alternativa, tecnologias assistivas, educação física adaptada, enriquecimento e aprofundamento 
curricular, oficinas pedagógicas, entre outros. 
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EDUCAÇÃO ARTÍSTICA � PEFII Ensino Fundamental Ciclo II e Ensino Médio - Formação Específica 
Os tópicos relacionados a seguir são referências para avaliar o candidato em relação ao saber arte, enquanto área de conhecimento e linguagem, a 
história da sua produção, seu objeto de estudo e saberes específicos em dança, teatro, música e artes visuais. São também referenciais para avalia-lo 
com relação ao saber ser professor de arte: quanto aos fundamentos que estruturam o trabalho curricular de Educação Artística e quanto aos aspectos 
didáticos metodológicos desses conhecimentos na prática da sala de aula. 
1. ARTE � ÁREA DE CONHECIMENTO 

A especificidade do conhecimento artístico e estético; a produção artística da humanidade em diversas épocas, diferentes povos, países, 
culturas; identidade e diversidade cultural; a contextualização conceitual, social, política, histórica, filosófica e cultural da produção artístico-estética 
da humanidade.    
2. ARTE � LINGUAGEM 

O homem � ser simbólico; arte: sistema semiótico de representação; os signos não verbais; as linguagens da arte: visual, áudio visual, música, 
teatro e dança; construção / produção de significados na linguagem artística; leitura e interpretação significativa de mundo; a fruição estética e o 
acesso aos bens culturais; percepção e análise; elementos e recursos das linguagens artísticas;   
3. ARTE E EDUCAÇÃO 

O papel da arte na educação; professor como mediador entre a arte e o aprendiz; o ensino e a aprendizagem em arte; fundamentação teórica / 
metodológica; o fazer artístico apreciação estética e conhecimento histórico da produção artística da humanidade, na sala de aula. 
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SÃO PAULO (Estado). Secretaria de Estado da Educação. Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas. Escola nas Férias: aprendendo sempre. 
São Paulo: SE/CENP, 2002. p. 25 - 62 
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SCHAFFER, R. Murray. O ouvido pensante. São Paulo: UNESP, 1991. 
TINHORÃO, José Ramos. História da música popular brasileira. São Paulo: 34, 1998. 
 
PORTUGUÊS - PEF II � Substituto II � Ensino Médio Português/Inglês - Formação Específica 
O conjunto de temas apresentado a seguir constitui-se em referencial para avaliar o candidato em relação aos conhecimentos específicos da área, sua 
aplicação didática e metodológica nas práticas de linguagem em sala de aula, bem como dos fundamentos que estruturam o trabalho com Língua 
Portuguesa no desenvolvimento do currículo da Educação Básica. 
1. LINGUAGEM, INTERLOCUÇÃO DIALOGISMO. 
Língua e linguagem: Função Simbólica (representação de mundo) e função comunicativa (interação social, ação lingüística); discursos e texto; texto 
e elementos constitutivos do contexto de produção; gêneros do discurso: estrutura, seqüências discursivas predominantes e marcas lingüísticas 
recorrentes, dialogia e intertextualidade.    
2. VARIAÇÃO LINGUÍSTICA, NORMA E ENSINO DA LÍNGUA. 
Modalidades, variedades, registros; concepções de gramática: normativa ou prescritiva, descritiva, internalizada; diferenças entre padrões do oral e 
do escrito; norma culta; organização estrutural dos enunciados: propriedades morfológicas (flexão e processos derivacionais) e sintáticas (forma e 
função dos elementos da estrutura da sentença e dos sintagmas constituintes); conexão entre orações e períodos: parataxe, coordenação e 
subordinação; léxico: campos lexicais, redes semânticas, arcaísmos, neologismos, estrangeirismo, regionalismos, jargões, gíria.              
3. PRÁTICA DE LEITURA E DE PRODUÇÃO DE TEXTO 
O texto como unidade de sentido: mecanismo de coesão e fatores de coerência; texto e leitor: procedimento de leitura; tipos de atividades de escrita 
(transcrição, reprodução, paráfrase, resumo, decalque, criação); procedimentos de refacção do texto (substituição, acréscimo, eliminação, 
permutação).    
 4. LITERATURA 
A dimensão estética da linguagem; instância de produção e de legitimação da produção literária; pactos de leituras: leitor e obra; a literatura e suas 
história: paradigmas estéticos e movimentos literários em língua portuguesa; teatro e gênero dramático; romance, novela, contos e gêneros 
narrativos; poema e gêneros líricos; intertextualidade e literatura.   

 
BIBLIOGRAFIA 
ABAURRE, M. B. M; FIAD, R. S. e MAYRINK � SABINSON, M. L. T. Cenas de aquisição da escrita: o sujeito e trabalho com o texto. Campinas: 
ALB e Mercado de Letras, 2001. 

BAKHTIR, M. Estética da criação verbal. São Paulo: Martins Fontes, 2001. 

BOSI, A História Concisa da Literatura Brasileira. São Paulo: Cultrix, 1997. 

BRASIL, MINISTÉRIO DE EDUCAÇÃO E CULTURA. Parâmetros Curriculares de Língua Portuguesa � 30 e 40 ciclos. Brasília: MEC/SEF, 1998. 

BRASIL, MINISTÉRIO DE EDUCAÇÃO E CULTURA. Parâmetros Curriculares Nacionais � Ensino Médio, Brasília: MEC / SEMTEC, 2002. p. 
123 � 199. 

BRASIL, MINISTÉRIO DE EDUCAÇÃO E CULTURA. PCN + Ensino Médio: Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros 
Curriculares Nacionais / Linguagens e Códigos e suas Tecnologias, Brasília: MEC /SEMTEC, 2002. 

CÂMARA JR., J. M. Estrutura da Língua Portuguesa. Petrópolis: Vozes, 2002. 

CANDIDO, A. Formação da Literatura Brasileira (volume único). Belo Horizonte: Itatiaia, 2000. 

CASTILHO, A T. A língua falada no ensino de português. São Paulo: contexto, 1998. 

CHIAPPINI, L. e CITELLI, A (coord.). Outras linguagens na escola: publicidade, cinema e TV, rádio, jogos, informática. São Paulo: Cortez, 2000. 

CUNHA, C. e CINTRA I. Nova gramática do Português. Rio de Janeiro: Nova fronteira, 2001. 

FIORIN, J. L. (org.). Introdução à lingüística I: objetos teóricos. São Paulo: contexto, 2002. 

FIORIN, J. L. (org). Introdução à lingüística II: princípios de análise. São Paulo: contexto, 2003. 

GERALDI, J. W. Portos de passagem. São Paulo: Martins Fontes, 2002. 

GNERRE, M. Linguagem, escrita e poder. São Paulo: Martins Fontes, 2001. 

ILARI, R. Introdução ao estudo léxico: Brincando com as palavras. São Paulo: contexto, 2002. 

ILARI, R. Introdução à semântica: brincando com a gramática. São Paulo: contexto, 2001. 

KLEIMAN, A B. Texto e leitor. Campinas: Pontes, 1997. 

KOCH, I. V. O texto e a construção de sentidos. São Paulo: contexto, 1997. 

LAJOLO, M. Literatura: Leitores e leitura. São Paulo: Moderna, 2001. 

MARCUSCHI, L. C. da Fala para a escrita: Atividades de retextualização. São Paulo: Cortez, 2001. 

MOISÉS, M. A literatura portuguesa. São Paulo: CULTRIX, 1997. 

MESERANI, S. O intertexto escolar: sobre leitura, aula e redação. São Paulo: Cortez, 1995. 

PAULINO, G., WALTY, I., F.,M.,N., CURY, M. Z. Tipos de textos, modos de leitura. Belo Horizonte: Formato, 2001. 

POSSENTI, S. Discurso, estilo e subjetividade. São Paulo: Martins Fontes, 2001. 

SÃO PAULO (Estado). Secretaria de Estado da Educação. Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas. Escola nas férias: aprendendo sempre. 
São Paulo: SE / CENP, 2001. p. 05 � 77.   

 SÃO PAULO (Estado). Secretaria de Estado da Educação. Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas. Escola nas férias: aprendendo sempre. 
São Paulo: SE / CENP, 2002. p. 25 � 62. 
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SOARES, M. Letramento: um tema em três gêneros. Belo Horizonte: Autêntica, 1998. 

 
INGLÊS � PEF II Ensino Fundamental Ciclo II e Ensino Médio Inglês / PEF II � Substituto II � Ensino Médio  Português/Inglês � 
Formação Específica 
The present contents are a reference to asses the candidate specific knowledge about English language and about the learning process and teaching 
practices for the curriculum development. 
I. Learning a foreign language: 
1) LANGUAGE AS DISCOURSE � The candidate should show command of the target language on three different types of knowledge: 
 a)  Contextual knowledge (knowledge of the interlocutors, place, time and objective of the communicative event. For instance, when looking at 
advertisements and deciding the public to whom it was intend, the media where it will be shown, the aim to be reached, etc.); 
b) Textual knowledge (different textual organizations of the communicative event, for instance: description, explanation and argumentation); 
c) Systemic/linguistic knowledge of the linguistic aspect of the communicative event � verb tense/aspect, connectors, word choice, etc). 
2) SOCIAL USES OF LANGUAGE ON: 
a) Professional environment (genres used in professional environments, such as giving instructions, explaining content, writing journal articles, 
lecturing. Knowledge of the type of text organization that these genres demand); 
b) Students� possible needs (some of the genres that students may need: press genres (news), publicity (advertisements), manuals, curriculum vitae, 
e-mails, songs, poetry, literature, etc.). 
3)  LANGUAGE � HISTORY AND CULTURE: 
 a) Themes related to international issues (for example, economy, politics, people, places, culture, environment, health, science and technology); 
 b) Historical and cultural background of English speaking countries, such as England, Ireland, the United States, Australia, South Africa, India;  
c) Remarkable writes: William Shakespeare, Emilly Brönte, Charlote Brönte, Charles Dickens, Ernst Hemingway, Edgar Allan Poe, Oscar Wilde, 
T.S.Eliot, James Joyce, and Virginia Woolf. 
4) LANGUAGE TEACHING: 
 Education for citizenship (including aspect pertaining to temas tranversais), the process of teaching and learning a foreign language (including 
interaction in the foreign language classroom), the reflective teacher, the role of the English language in the curriculum. 
 
BIBLIOGRAFIA 
BAKHTIN, M. / VOLOCHINOV, V. N. Marxismo e filosofia da linguagem. Tradução do francês de Michel Lahud e  Yara  Frateschi Viera. São 
Paulo: Hucitec, 1999. 

       BAKHTIN, M. Os gêneros do discurso. In: Estética da criação verbal. Tradução   do francês de Maria Ermantina Galvão Gomes Pereira. São Paulo: 
Livraria Martins Fontes, 1997. p. 277-326. 

BRASIL, Ministério da Educação. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais para o terceiro e quarto ciclo (quinta e 
oitava série) do ensino fundamental: língua estrangeira. Brasília: MEC/SEF,1998. 

BRASIL, Secretaria de Educação Media e Tecnológica. Linguagens, Códigos e suas tecnologias. PCN + Ensino Médio: Orientações curriculares 
complementares aos Parâmetros Curriculares. Ministério da Educação, Secretaria de Educação Media e tecnológicas. Brasília: MEC; SEMTEC, 
2002. 

BRASIL,Secretaria de Educação Media e Tecnológica. Parâmetros Curriculares Nacionais: ensino médio. Brasília: MEC; SEMTEC, 2002. p.123-
199. 

BRASIL, Secretaria de Educação Media e Tecnológica. Proposta Curricular para a educação de jovens e adultos segundo segmento do ensino 
fundamental: quinta a oitava  série. V. 2. Brasília: MEC; SEF, 2002. 

CELANI, M. A. A. (org). Ensino de segunda língua: redescobrindo as origens. São Paulo:EDUC, 1997. 

CELANI, M. A. A. (org). Professores e formadores em mudança: relato de um processo de reflexão e transformação da prática.Mercado de Letras, 
2003. 

CELCE-MURCIA, M. & LARSEN FREEMSN, D. The grammar book: an ESL/ EFT teacher�s course. Heinle & Heinle, 1998. 

CHURCHILL, W. A history of the English Speaking Peoples: a new one-volume abridgement by Christopher Lee. London, Cassell, 2001. 

GIMENEZ, T. Trajetórias na formação de professores de línguas. Londrina: Eduel, 2002. 

GRELLET, F. Developing reading skills. Cambridge (U.K): Cambridge University Press, 1981. 

HIGH, P. B. G. Outline of American literature. Essex (U.K): Longman, 1996. 

MOITA LOPES, L. P. Oficina em lingüística aplicada. Campinas: Mercado das Letras, 1996. 
THORNLEY, G. C. & ROBERTS, G. Outline of English literature. Essex (U.K): Longman, 1996. 
 
 MATEMÁTICA � PEFII  - Substituto II � Ensino Médio Matemática/Ciências - Formação Específica 
O conjunto de temas apresentado a seguir em referencial para avaliar o candidato em relação aos conhecimentos específicos de Matemática � suas 
linguagens, seus métodos de investigação, sua contextualização histórica e social, suas tecnologias e relações com outras áreas do conhecimento. É 
também um referencial para avaliá-lo quanto aos fundamentos que estruturam o trabalho curricular em matemática e quanto à aplicação didática e 
metodológica desses conhecimentos na prática da sala de aula. 
1. ARITMÉTICA E CONJUNTOS 
Elementos de teoria dos conjuntos e noções de lógica; os conjuntos numéricos (naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais, intervalos); operações 
básicas, propriedades, contagem e princípio multiplicativo.   
2. ÁLGEBRA 
Equações de 1º e 2º graus, funções elementares e suas representações gráficas: lineares, quadráticas, exponenciais, logarítmicas e circulares; 
progressões aritméticas e geométricas; polinômios; números complexos; matrizes, sistemas lineares e aplicações na informática; fundamentos de 
matemática financeira. 
3. ESPAÇO E FORMA 
Geometria plana, plantas e mapas; geometria especial; geometria métrica; geometria analítica; trigonometria; aplicações.  
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TRATAMENTO DE DADOS 
Fundamentos de estatística; análise combinatória e probabilidade; análise e interpretação de informações expressas em gráficos e tabelas. 
4. MATEMÁTICA E SOCIEDADE 
Conhecimento científico e tecnológico, parte integrante da cultura contemporânea; a matemática e seu ensino dentro do atual panorama sociocultural 
e econômico; ética e cidadania.   

 
BIBLIOGRAFIA 
BORIN, Júlia. Jogos e resolução de problemas. (série CAEM � volume 6). São Paulo: caem/ USP, 1995. 

BOYER, Carl. História da matemática. 2. ed. São Paulo: Edgard Blucher, 1999. 

BRASIL. Secretaria de Educação Média e Tecnológica. PCN + Ensino Médio: Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros 
Curriculares Nacionais. Ciências da natureza, matemática e suas tecnologias. Brasília: MEC; SEMTEC, 2002. 

BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: Matemática (5ª a 87ª séries) / Secretaria da Educação 
Fundamental. Brasília: MEC / SEF, 1998. 

BRASIL. Secretaria da Educação Média e Tecnológica. Parâmetros Curriculares Nacionais: ensino médio. Ministério da Educação, Secretaria de 
Educação Média e Tecnológica. Brasília: MEC; SEMTEC, 2002. p. 200 � 273. 

BUSSAB, Wilton e MORETTIN, Pedro. Estatística Básica. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2003. 

CARRAHER, David. Senso crítico.São Paulo: Pioneira, 1983. 

CARRAHER, Terezinha Nunes (org.). Aprender pensando. 16. ed. Petrópolis: Vozes, 2002. 

COURANT, Richard e ROBBINS, Hebert. O que é Matemática? Rio de Janeiros: Ciência Moderna, 2000. 

IEZZI, Gelson e outros. Coleção Fundamentos de Matemática Elementar. São Paulo: Atual. 10v. 

IFRAH, Georges. Os Números � A história de uma grande invenção. São Paulo: Globo, 1989. 

KRULIK, Stephen e REYS, Robert E. (orgs.). A resolução de problemas na matemática escolar. São Paulo: Atual, 1997. 

PARENTE Eduardo e CARIBË, Roberto. Introdução à computação. São Paulo: FTD, 1999. 

PARENTE Eduardo e CARIBË, Roberto. Matemática comercial e financeira. São Paulo: FTD, 1996. 

REVISTA DO PROFESSOR DE MATEMÁTICA. São Paulo: Sociedade Brasileira de Matemática. Edições números: 19, 23, 41, 46 e 51. 

ROSA, Ernesto. Didático da matemática (capítulos 1, 2 e 3). 11. ed. São Paulo: Ática, 2001. 

SÃO PAULO (estado). Secretaria da Educação. Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas. Experiências Matemáticas. São Paulo: SE/CENP, 
1994. 4v. 

SÃO PAULO (estado). Secretaria de Estado da Educação. Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas. Escola nas férias: aprendendo sempre. 
São Paulo: SE/CENP, 2001. p. 05 � 32 e p. 79 � 95. 

SÃO PAULO (estado). Secretaria de Estado da Educação. Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas. Escola nas férias: aprendendo sempre. 
São Paulo: SE/CENP, 2002. p. 25 � 30 e p. 75 � 110. 

SHILOV, G. E. Construindo gráficos. São Paulo: Atual, 1998. 

BRASIL, Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria da Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: 5ª a 8ª séries do Ensino 
Fundamental � Introdução dos Parâmetros Curriculares. Brasília MEC/SEF, 1998. 

BRASIL, Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: 3º e 4º ciclos do Ensino 
Fundamental; temas transversais. Brasília: MEC/SEF, 1998.   
  
CIÊNCIAS FÍSICAS E BIOLÓGICAS � PEF II Ensino Fundamental Ciclo II � Ciências/ PEF II - Substituto II � Ensino Médio 
Matemática/Ciências - Formação Específica 
O conjunto de temas apresentados a seguir é um referencial para avaliar o candidato em relação aos conhecimentos específicos de Ciências Físicas e 
Biológicas � seus fenômenos, princípios, leis, modelos, suas linguagens, seus métodos de experimentação e investigação e relações com outras áreas 
do conhecimento. É também um referencial para avaliá-lo quanto aos fundamentos que estruturam o trabalho curricular em Ciências, bem como 
quanto à aplicação didática e metodológica desses conhecimentos nas práticas da sala de aula. 

1. TERRA E UNIVERSO 
Concepção de Universo; modelos da origem e evolução do Universo e da terra; Sistema Solar; movimentos da Terra, Lua e Sol, tempo e 
distâncias astronômicas, interações gravitacionais. 
Constituição da Terra; transformações geológicas; condições para a presença de vida; origem da vida; ritmos biológicos e períodos 
astronômicos. 

2. DIVERSIDADE DA VIDA 
Organização da vida; biodiversidade; populações e interações ecológicas; distribuição dos seres vivos; dispersão e estratégias reprodutivas 
dos seres vivos em diferentes ambientes; variabilidade genética dos descendentes; evolução dos seres vivos. 

3. MATÉRIA E ENERGIA NO AMBIENTE E NA SOCIEDADE 
Transformações químicas no ambiente, na prática da vida diária, na produção industrial e agropecuária; ciclos da matéria e transferências 
de energia; propriedades da matéria e sua relação com os diferentes usos dos materiais. 
Transformações de energia no cotidiano social e no meio físico; envolvendo: luz, calor, eletricidade, som e movimento; forças, pressão, 
equilíbrio térmico, ondas eletromagnéticas; aplicações tecnológicas: motores, refrigeradores, dispositivos eletro-eletrônico, 
telecomunicações e transportes; aparelhos e instrumentos ópticos.  

4. SOCIEDADE SUSTENTÁVEL E PROBLEMAS AMBIENTAIS 
Interferência do ser humano e alterações ambientais; mudanças na composição e na fisionomia da biosfera, atmosfera e litosfera; 
interferência do ser humano nos ciclos naturais e impactos ambientais. 
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Medida de proteção e recuperação das regiões brasileiras degradadas; reaproveitamento dos materiais; redução da poluição ambiental; 
fontes alternativas de energia. 

5. SAÚDE AMBIENTAL E DAS POPULAÇÕES HUMANAS 
Saúde e condições de vida nos espaços urbanos e rurais brasileiros; prevenção às doenças; prevenção da saúde coletiva e individual e 
mudanças de estilo de vida; serviços e equipamentos para promoção e prevenção da saúde coletiva e individual e mudanças de estilo de 
vida; serviços e equipamentos para promoção e prevenção à saúde.  
Funções vitais do organismo humano; interação de fatores internos e externos, relações com o ambiente. Sexo e sexualidade humana, 
contracepção e prevenção às doenças sexualmente transmissíveis e AIDS. 

6. CIÊNCIA E CULTURA 
Conhecimento científico e tecnológico, parte integrante da cultura contemporânea; ciência como construção histórica e social; processos 
de produção dos conhecimentos científicos e tecnológicos; biotecnologia; riscos e benefícios de suas aplicações. 

 
BIBLIOGRAFIA. 
AMABIS, J.M.; MARTHO G.R. Conceitos de Biologia (Volumes 1,2 e 3). São Paulo: Moderna, 2001. 

AMARO, Cibele de Moraes. Papel da educação na ação preventiva ao abuso de droGas e as DEST/AIDS. São Paulo: FDE � Diretoria de Projetos 
Especiais/ Diretoria Técnica, 1996 (Série idéias; nº 29). 

BARROSO,C., BRUSCHINI, C. Sexo e juventude: como discutir sexualidade em casa e na escola.São Paulo: Cortez, 2002. 

BRASIL. Secretaria de Educação Média e Tecnológica. Parâmetros Curriculares Nacionais � Ciências � 5ª a 8ª Séries: ensino fundamental. 
Ministérios da Educação- Secretaria de Educação Fundamental. Ministérios da Educação, Secretaria da Educação Fundamental, Brasília: MEC/SEF, 
1997. 

BRASIL, Secretaria de Educação Fundamental. Programa parâmetros em ação, meio ambiente na escola: guia do formados./Secretaria  de Educação 
Fundamental. Brasília. MEC/SEF, 2001.P.116-119; 121-137 e 180-187. 

BROCKMAN,J.;MATSON, k.(orgs). As coisas são assim: pequeno repertório científico do mundo que nos cerca. Trad. Diogo Meyer e Suzana 
Sturlini Couto. São Paulo: Companhia das Letras, 1997. 

BRODY, David Eliot e BRODY Arnold Eliot. As sete maiores descobertas da história. São Paulo: Companhia das Letras, 2000. 

CARVALHO, A.M.P.; GIL � PEREZ, D. Formação de professores de ciências. São Paulo: Cortez, 2001. Col. Questões da Nossa Época. Nº 26. 

GRUPO DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO QUÍMICA.Interpretações e transformações i. Livro do aluno: Guia do professor. 6 ed. São Paulo: 
Editora da Universidade de São Paulo, 2000. 

GRUPO DE PESQUISA EM ECUCAÇÃO QUÍMICA . Interações e transformações III. Livro do aluno: guia do professor. 2. ed. São Paulo: Editora 
da Universidade de São Paulo 2000. 

GRUPO DE REELABORAÇÃO DO ENSINO DE FÍSICA. Física 1, 2 e 3. GREEF. 5. ed. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1999. 

MAYOR, D.; FORTI A. Ciência e poder. Campinas: Papirus; Brasília: UNESCO, 1998. 

MONTEIRO, C. A. Velhos e novos males da Saúde no Brasil. A evolução do País e de suas Doenças. 2.ed. São Paulo: hucitec, 2000. (p. 247-431). 

PINTO, Teresinha, TELLES,da S. Isabel (orgs). AIDS e escola: Reflexões e propostas do EDUCAIDS, São Paulo: Cortez, 2002. 

PRIMACK, R.D.: RODRIGUES E. Biologia da Conservação. Londrina: E. Rodrigues, 2001. 

SÃO PAULO, (Estado). Secretaria do Meio Ambiente. Conceitos para se fazer educação ambiental. Secretaria do Meio Ambiente, Coordenadoria de 
Educação Ambiental. 2. ed. São Paulo: Secretaria, 1997. 

SÃO PAULO. (Estado), Secretaria do Meio Ambiente. Carvalho, Isabel Cristina de Moura. Em direção ao mundo da vida: Interdisciplinaridade e 
educação ambiental. Conceitos para se fazer educação ambiental. Brasília: IPE �Instituto de Pesquisas Ecológicas, 1998. 

TEIXEIRA, Wilson (org.) � Decifrando a Terra. São Paulo: Oficina de Textos, 2001. 
WEISSMANN, Hilda (org). Didática das ciências naturais. Contribuições e reflexões. Porto Alegre: ARTMED, 1998. 
 
 
EDUCAÇÃO FÍSICA � PEF II � Ensino Fundamental Ciclo II e Ensino Médio � Educação Física - Formação Específica 
O conjunto de temas apresentado a seguir constitui-se em referencial para avaliar o candidato em relação à Educação Física enquanto área de 
conhecimento: seu objetivo de estudo, suas dimensões e implicações relativas aos conhecimentos específicos da área e sua  aplicação didática e 
metodológica nas diversas manifestações de movimentos humano em sala de aula. È também um referencial para avaliá-lo quanto aos 
conhecimentos sobre os fundamentos que estruturam o trabalho com Educação Física no desenvolvimento do currículo da Educação Básica. 
1-EDUCAÇÃO FÍSICA � ÁREA DE CONHECIMENTO 
O movimento do ser humano nas dimensões filosófica, política, histórica, sócio-cultural e biológica: sua importância e implicações pedagógicas. 
2- EDUCAÇÃO FÍSICA � LINGUAGEM E CULTURA DE MOVIMENTO. 
Interfaces e desdobramentos; significados, contextualização e implicações. 
3 - A EDUCAÇÃO FÍSICA NO ENSINO FUNDAMENTAL. 
Educação Física: cidadania, inclusão e qualidade de vida; a Educação Física e suas diferentes abordagens; o ensino e a aprendizagem em Educação 
Física; procedimentos metodológicos e avaliatórios. 
 
BIBLIOGRAFIA. 
BRASIL, MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, Secretaria de Educação Fundamental, Parâmetros Curriculares Nacionais: 1ª a 4ª série. Brasília: 
SEF/MEC, 1997. v.7. 

BRASIL, MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, Secretaria de Educação Fundamental, Parâmetros Curriculares Nacionais: 3º e 4º ciclos do ensino 
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HISTÓRIA � PEF II � Substituto II � Ensino Médio � História/Geografia - Formação Específica 
O conjunto de temas apresentados a seguir é um referencial para avaliar o candidato em relação aos conhecimentos específicos de História � os 
processos históricos, teorias, métodos, linguagens, suas tecnologias e relações com outras áreas do conhecimento.É também um referencial para 
avaliá-lo quanto aos fundamentos que estruturam o trabalho curricular, bem como a aplicação didática e metodológica desses conhecimentos nas 
práticas de sala de aula. 

1) FUNDAMENTOS TEÓRICOS DO PENSAMENTO HISTÓRICO -  História Positivista, Marxista, Nova História e as correntes atuais do 
pensamento historiográfico. 

2) TRABALHO E SOCIEDADE � Organização Temporal e Espacial das relações sociais de produção, destacando o trabalho na 
Modernidade. O trabalho no Capitalismo, terceirização, o trabalho informal, diferentes tipos de exploração, alienação e os movimentos de 
resistência. 

3) CULTURA � Representações Culturais, mudanças culturais relacionadas aos meios de comunicação e aos movimentos sociais.Conceito e 
mestiçagem cultural. 

4) IDÉIAS E PRÁTICAS REVOLUCIONÁRIAS � Tecnológicas: industrial e dos meios de comunicação. Sociais: movimentos feministas e 
dos jovens; ascensão do proletariado; as lutas étnicas. Políticas e ideológicas: grupos e correntes de contestação.  

5) PODER E VIOLÊNCIA � Regimes autoritários do mundo contemporâneo e poder dos grupos organizados. Movimentos de resistência e 
reivindicatórios. 

6) GLOBALIZAÇÃO � Meios de Comunicação e Transporte. A invenção da imprensa e divulgação de idéias. Novas formas de integração e 
desintegração econômica e distribuição de poder. A modernização do Brasil.    

7)  NAÇÃO E NACIONALIDADE � O princípio das nacionalidades e a formação do Estado Nacional Brasileiro. Culturas e identidades. 
Disputas étnicas no Brasil, África e Europa.  

8) CIDADANIA � o Estado e a participação política do cidadão. Cidadania e liberdade: escravidão na Antiguidade e nos tempos modernos, 
servidão, movimentos em prol da igualdade étnica. Cidadania e manifestações culturais. Movimentos de preservação da memória nacional 
e dos grupos sociais.  

9) A CONSTRUÇÃO DE NOÇÕES DE TEMPORALIDADE NA HISTÓRIA ENSINADA.             
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GEOGRAFIA � PEF II � Substituto II � Ensino Médio � História/Geografia - Formação Específica 
O conjunto de temas apresentados a seguir é um referencial para avaliar o candidato em relação aos conhecimentos específicos de Geografia � sua 
gênese, dinâmica, linguagens, contextualização histórico-social, suas tecnologias e relações com outras áreas do conhecimento. É também um 
referencial para avaliá-lo quanto aos fundamentos que estruturam o trabalho curricular, bem como a aplicação didática e metodológica desses 
conhecimentos nas práticas de sala de aula. 
1- Fundamentos teóricos do pensamento geográfico e sua história. A geografia clássica, a geografia crítica e as correntes atuais do pensamento 
geográfico.  
2- A teoria da região na história do pensamento geográfico. A regionalização do Brasil e do Mundo. 
3- Os fundamentos geográficos da Natureza: gênese e dinâmica.  
4- O espaço geográfico e as mudanças nas relações de trabalho e de produção: as implicações  sociais e econômicas na cidade e no campo. 
5- Interação sociedade � natureza: os impactos ambientais, o uso e  a conservação do solo, da água e da cobertura vegetal. As mudanças climáticas. 
6- O atual período técnico � científico � informacional na agricultura e na indústria: inovações tecnológicas, fluxos de capital e de informações. 
7- Urbanização Brasileira: As metrópoles nacionais e regionais; a relação cidade � campo; o deslocamento interno da população.  
8- A geopolítica e as redefinições do território: os conflitos políticos, étnicos � religiosos e a nova organização econômica mundial. 
9- Representações cartográficas: conceitos e linguagens.  
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Conhecimentos Específicos 
Assistente Social 
Constituição Federal, Estadual � artigos relacionados à família, infância e adolescência. Noções de Direito: família e sucessões. Metodologia do 
Serviço Social. Ética Profissional. Ética. Política Social e Serviço Social. Serviço Social e Família. Serviço Social. Interdisciplinaridade. 
Conhecimento detalhado sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente � ECA (Lei no 8.069, de 13 de julho de 990), abrangendo: linhas de ação, 
diretrizes e entidades. Medidas de proteção à criança e adolescentes. Da prática de ato infracional. Das medidas pertinentes ao pai ou responsável. 
Do Conselho Tutelar: estrutura, atribuições, competência e conselheiros. Do acesso à justiça da infância e da juventude. Dos crimes e das infrações 
administrativas praticados contra a criança e o adolescente. Disposições finais e transitórias. Conhecimento detalhado sobre a Lei Orgânica da 
Assistência Social � LOAS (Lei Federal  no 8.742, de 7 de dezembro de 1993). Das definições e dos objetivos. Dos princípios e das diretrizes. Da 
organização e da gestão. Dos benefícios, dos serviços, dos programa e dos projetos de assistência social. Do financiamento da assistência social. Das 
disposições gerais e transitórias.  
 
Biomédico 
Conhecimentos básicos: Política de Saúde, Vigilância Sanitária e Epidemiológica. 
Conhecimentos específicos: conhecimentos básicos em organização e comportamento laboratorial, controle de qualidade, coleta de material, 
conservação de amostras, análises por fracionamento, determinações bioquímicas, enzimologia clínica, provas funcionais, análise de urina, análise de 
cálculos, líquido sinovial, automação em bioquímica clínica, computação em análise clínica, métodos microbiológicos, meios de cultura, 
esterilização em laboratório de análises clínicas,  colorações, coproculturas, culturas de material de trato geniturinário, culturas de material da 
garganta e do escarro, hemoculturas, exame do líquido cefalorraquidiano, antibiograma, sorologia e imunologia, imunoensaios, técnicas de 
imunoflurescências, hematologia, imunohematologia, hemostasia, parasitologia, métodos para detecção de parasitas, protozoários intestinais e 
cavitários, helmintos intestinais, parasitas do sangue e dos tecidos, técnicas laboratoriais para o diagnóstico das micoses, micoses de localização 
superficial (micoses superficiais), micoses profundas (subcutâneas), micoses sistêmicas. 
 
Cirurgião Dentista 
Anatomia, histologia e fisiologia do sistema estomatognático: diagnóstico bucal, exame da cavidade oral, anamnese e exame clínico, exames 
complementares, anatomia e histologia bucal, fisiologia e patologia bucal, microbiologia e bioquímica bucal. Semiologia e tratamento da cárie 
dentária e doenças periodontais. Semiologia e tratamento das afecções do tecido mole. Semiologia e tratamento da maxila e da mandíbula. 
Semiologia e tratamento das afecções pupares. Radiologia odontológica: técnica e interpretação radiográfica. Anestesiologia odontológica: 
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Mecanismos de ação, técnicas, cuidados e acidentes anestésicos. Dentística operatória restauradora: preparo cavitário, tratamento restaurador 
atraumático (ART), adequação do meio bucal e proteção complexo dentina polpa. Materiais dentários forradores e restauradores. Terapêutica e 
farmacologia de interesse na clínica odontológica. Cirurgia oral menor: indicações e contra-indicações: exodontias, cuidados pré e pós-operatórios. 
Princípios de traumatologia do sistema estomatognático: urgências e emergências em odontologia. Oclusão: noções gerais, prevenção de más 
oclusões. Epidemiologia da cárie dentária e das doenças periodontais. Métodos de prevenção da cárie dentária e das doenças periodontais. Uso tópico 
e sistêmico do flúor: níveis de prevenção e aplicação. Biossegurança e ergonomia. Atendimento aos pacientes portadores de necessidades especiais. 
 
Enfermeiro 
Introdução à enfermagem: fundamentos de enfermagem. Exercício de enfermagem: código de 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 ponto 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. 
 
Farmacêutico 
Legislação farmacêutica: conceitos SUS, Vigilância Sanitária, Vigilância Epidemiológica. Farmácia Hospitalar: conceito, objetivos, controle de 
estoque, técnicas de estocagem e armazenamento de medicamentos, sistema de distribuição de medicamentos e correlatos, conservação de 
medicamentos com curva ABC. Comissão de Farmácia e Terapêutica. Manipulação de fórmulas oficiais e magistrais, controle de qualidade, métodos 
de esterilização, noções de filtragem, destilação. Farmacologia clínica. Terapêutica. Toxicologia: drogas e usos terapêuticos, vias de administração, 
absorção, metabolismo, biotrans-formação e eliminação, farmacodependência e farmacovigilância. Participação da Farmácia Hospitalar dentro da 
Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. Nutrição Parenteral Prolongada. 
Legislação: 
Políticas de Saúde 
- Princípios e Diretrizes do SUS;  - Bases de implantação do SUS; - NOB � SUS/96; - Constituição Federal/88; - Lei Orgânica da Saúde/90. 
Legislação Farmacêutica 
- Lei Federal 5991/73; - Lei Federal 6360/76; - Lei Federal 6490/77; - Lei Federal 9787/99; - Decreto Federal 74170/74; - Decreto Federal 79094/77; 
- Decreto Federal 793/33; - Portaria MS 176/99; - Portaria MS 2814/98; - Portaria MS 3916/98; - Portaria ANVISA 344/93; - Portaria ANVISA 
344/98. 
 
Fisioterapeuta 
Sistema Único de Saúde SUS. Fisioterapia motora e respiratória. Tratamento para pacientes graves internados em Unidade de Terapia Intensiva. 
Tratamento de pacientes politraumatizados por motivo de violência e acidentes automobilísticos. Ventilação Mecâ-nica. 
 
Nutricionista 
Diretrizes e Bases da Implantação do SUS. Organização da Atenção Básica do Sistema de Saúde: Política Nacional de Saúde. Epide-miologia geral. 
Reforma Sanitária e Modelos Assistenciais de Saúde. Vigilância em Saúde. Indicadores de Nível de Saúde da População. Doenças de Notificação 
Compulsória.  Imunização. História da nutrição. Administração e nutrição. Aplicabilidade das funções administrativas na garantia da qualidade. 
Preparação do ambiente à manipulação. Controle e supervisão de equipamentos de cozinha, gêneros alimentícios e recursos humanos subordinados à 
sua área de trabalho. Elaboração de cardápios especiais necessários ao fornecimento de alimentação nas diversas áreas de atuação. Dietas básicas, 
modificadas e especiais. 
 
Psicólogo 
Psicologia da Saúde. Desenvolvimento cognitivo e emocional da criança (Jean Piaget, Sigmund Freud, Melanie Klein, René Spitz, John Bowlby, 
Donald W. Winnicott). Adolescência; vida adulta; terceira idade. Psicopatologia (DSM. IV; CID. 10). Noções de neuropsicologia. Psicodiagnóstico: 
anamnese; entrevista psicológica (José Bleger); testes psicológicos (escalas de inteligência e técnicas projetivas) no diagnóstico; diagnóstico 
diferencial. Psicanálise. Psicologia do ego. Psicologia cognitiva. Psicologia comportamental (Behaviorismo). Abordagem sistêmica e família. 
Intervenções e abordagens terapêuticas no tratamento individual, em grupo e familiar: psicanalítica; sistêmica; cognitivo-comportamental; centrada 
no cliente (Carl Rogers). Código de ética. 
 
Psicopedadogo 
Fundamentos da Psicopedagogia � histórico; objeto de estudo; embasamento teórico; campo de atuação. Código de Ética. Diagnóstico 
psicopedagógico. Técnicas de diagnóstico psicopedagógico � entrevistas; anamnese; hora do jogo; entrevista operativa centrada na aprendizagem 
(EOCA); observações; avaliação da leitura e escrita; avaliação do raciocínio matemático; par educativo; desenho da família; avaliação psicomotora; 
provas operatórias. Intervenção psicopedagógica. O papel do jogo e do brinquedo na atuação psicopedagógica. Desenvolvimento cognitivo � Piaget e 
Vygotsky. Modalidades de aprendizagem. Desenvolvimento psicomotor e o processo de aprendizagem. Desenvolvimento afetivo-emocional � Teoria 
Psicananálitica (Freud). O primeiro ano de vida (Spitz). Apego (Bowlby). Desenvolvimento neurológico e aprendizagem. Transtornos e dificuldades 
de aprendizagem. Desenvolvimento da linguagem oral e escrita. Problemas específicos relacionados ao aprendizado escolar. Relações familiares e o 
processo de aprendizagem. Psicopatologia e aprendizagem. Psicopedagogia e as relações interpessoais. 
 
Terapeuta Ocupacional 
Constituição Federal: Seção Saúde � Título VIII � Cap. II, Seção II � Saúde, Políticas de Saúde no Brasil: Programa de Saúde da Família � PSF. 
Sistema Único de Saúde (SUS e Municipalização). XI Conferência Nacional de Saúde. Determinações sociais do processo saúde-doença e aspectos 
epidemiológicos. Situação da saúde no Brasil e, particularmente do Estado de São Paulo. Ética Profissional. Doenças de Notificação Compulsória. 
Compreensão crítica da história da Terapia Ocupacional no Brasil. Conceito de reabilitação e as propostas alternativas de atenção à saúde da 
população assistida em terapia ocupacional. Reabilitação Baseada na Comunidade (RBC). Compreensão crítica do trabalho interdisciplinar em saúde 
e intersetorialidade. A problemática da efetivação da cidadania da população assistida em Terapia Ocupacional: pessoas com deficiências e doentes 
mentais. Compreensão crítica do processo de inclusão das pessoas com deficiência e com sofrimento mental e a legislação vigente. Políticas de 
Saúde Mental e referentes às pessoas com deficiências. Análise das relações entre saúde e trabalho. Ergonomia. Órteses e adaptações. Terapia 
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Ocupacional nos processos incapacitantes do trabalho, nas doenças infectocontagiosas e crônico degenerativas. Terapia Ocupacional em neurologia. 
Terapia Ocupacional em queimados. Terapia Ocupacional em geriatria. Terapia ocupacional em pediatria. Terapia Ocupacional em hanseníase. 
Desenvolvimento neuropsicomotor 0 a 5 anos. 
 
Médico � Clínico Geral 
Política de Saúde. Diretrizes e bases da Implantação do SUS. Constituição da República Federativa do Brasil � Saúde. Organização da Atenção 
Básica no Sistema Único de Saúde. Epidemiologia, história natural e prevenção de doenças. 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. Doenças de notificação 
compulsória no Estado de São Paulo. 
Conhecimentos Específicos 
Epidemiologia, fisiopatologia, diagnóstico, clínica, tratamento e prevenção das doenças cardiovasculares: insuficiência cardíaca, insuficiência 
coronariana, arritmias cardíacas, doença reumática, aneurismas da aorta, insuficiência arterial periférica, tromboses venosas, hipertensão arterial, 
choque; pulmonares: insuficiência respiratória aguda e crônica, asma, doença pulmonar obstrutiva crônica, pneumonia, tuberculose, 
tromboembolismo pulmonar, pneumopatia intestinal, neuplasias; sistema digestivo: gastritre e úlcera péptica, colicistopatias, diarréia aguda e 
crônica, pancreatite, hepatites, insuficiência hepática, parasitoses intestinais, doenças intestinais inflamatórias, doença diverticular de cólon, tumores 
de cólon; renais: insuficiência renal aguda e crônica, glomerulonefrites, distúrbios hidroeletrolíticos e do sistema ácido base, nefrolitíase, infecções 
urinárias; meta-bólicas e do sistema endócrino: hipovita-minoses, desnutrição, diabetes mellitus, hipotiroidismo, hipertiroidismo, doenças da hipófise 
e da adrenal; hematológicas: anemias hipocrônicas, macrocíticas e hemolíticas, anemia aplástica, leucopenia, púrpuras, distúrbios de coagulação, 
leucemias e linfomas, acidentes de transfusão; reumatológicas: osteoartrose, doença reumatóide juvenil, gota, lúpus eritematoso sistêmico, artrite 
infecciosas e transmissíveis: sarampo, varicela, rubéola, poliomielite, difteria, tétano, coqueluche, raiva, febre tifóide, hanseníase, doenças 
sexualmente transmissíveis, AIDS, doença de Chagas, esquistossomose, leishmaniose, leptospirose, malária, tracoma, estreptococcias, 
estafilococcias, doença meningocócica, infecções por anaeróbicos, toxoplasmose, viroses; dermatologias: escabiose, pediculose, dermatofitoses, 
eczema, dermatite de contato, onicomicoses, infecções bacterianas; imunológicas: doença do soro, edema angioneurótico, urticária, anafiloxia 
ginecológicas: doença inflamatória pélvica, câncer ginecológico, leucorréias, câncer de mama, intercorrentes no ciclo gravídico, intoxicações 
exógenas: barbitúricos, entorpecentes. 
 
Médico Pediatra 
Política de Saúde. Diretrizes e bases da Implantação do SUS. Constituição da República Federativa do Brasil � Saúde. Organização da Atenção 
Básica no Sistema Único de Saúde. Epidemiologia, história natural e prevenção de doenças. 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. Doenças de notificação 
compulsória no Estado de São Paulo. 
Conhecimentos Específicos 

Puericultura; imunização; calendário nacional de vacinação, alimentação; principais patologias do recém-nascido; problemas de 
crescimento físico, de desenvolvimento motor e de nutrição; desenvolvimento neurológico; principais patologias oftalmológicas da infância; 
principais problemas de vias aéreas superiores � nariz, garganta, ouvido, boca e pescoço. Principais doenças cardiológicas; distúrbios respiratórios -
principais doenças respiratórias; doenças do tubo digestivo e parede abdominal � doenças gastrintestinais; doenças endócrinas; doenças 
exantemáticas, doenças de pele mais comuns na infância; principais doenças ortopédicas; principais doenças hematológicas; principais doenças 
oncológicas; principais doenças infectocontagiosas da infância; principais doenças cirúrgicas da infância. 
 
Supervisor Contábil 
MATEMÁTICA FINANCEIRA: Juros simples: montante, capital, prazo e taxa; desconto simples racional e comercial; equivalência de capitais, fluxos 
de caixa e de taxas. Juros compostos: montante, capital, prazo e taxa; desconto composto racional e comercial; equivalência de capitais, fluxos de 
caixa e de taxas. Taxas de Juros: taxas nominais, efetivas e equivalentes; séries de pagamento (rendas certas ou anuidades): estrutura, fluxos de caixa 
e classificação; taxa de juros, prestações, prazos, capitais e montantes. Sistemas de amortização: sistema de amortização progressiva � SAP (Sistema 
Francês, Tabela Price); sistema de amortização constante � SAC; sistema de amortização misto � SAM. 
CONTABILIDADE GERAL: Patrimônio. Métodos de avaliação de estoques: PEPS ou FIFO, UEPS ou LIFO, média ponderada e custo específico. 
Legislação societária e fiscal sobre estoques. Avaliação dos componentes patrimoniais sob a ótica da legislação brasileira. Fatos contábeis: conceito e 
classificação: permutativos, modificativos e mistos. Princípios fundamentais de contabilidade: conceito e aplicação segundo as Normas Brasileiras 
de Contabilidade (NBC). Inventário: conceito, classificação, finalidade, princípios e legislação. Escrituração: conceito, finalidades, classificação. 
Conta, elenco e plano de contas. Procedimentos e ajustes de encerramento do exercício social, visando a elaboração das demonstrações contábeis. 
Área de demonstrações contábeis: conceito, finalidade, importância, época de elaboração e estruturação, segundo a legislação e normas vigentes. 
Balanço patrimonial. Demonstração do resultado do exercício. Demonstração de lucros e prejuízos acumulados. Demonstração das mutações do 
patrimônio líquido. Demonstração das origens e aplicação de recursos. Notas explicativas.  
CONTABILIDADE PÚBLICA, ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA: necessidades e serviços públicos. Controle na administração 
pública. O grupo econômico estatal. Patrimônio das entidades públicas. Bens públicos. Dívida pública. Avaliação dos componentes patrimoniais. A 
gestão das entidades públicas. Período administrativo e exercício financeiro. Regimes contábeis. Receita pública e despesa pública. Fases 
administrativas da receita e da despesa orçamentária. O regime de adiantamento de numerário. O inventário. A escrituração das operações típicas das 
entidades públicas. A determinação dos resultados do exercício. Balanços orçamentários, financeiro e patrimonial. Demonstração das variações 
patrimoniais. Prestação e julgamento de contas governamentais. 
LICITAÇÕES: Conceito, objeto, finalidades e princípios. Dispensa e inexigibilidade. Vedações. Modalidades. Procedimentos e fases. Revogação e 
invalidação. Normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal: planejamento e seus instrumentos legais. Receita e 
despesa públicas: definições e limites. Dívida Pública: definições, limites, condições para a contratação de operações de crédito. Gestão patrimonial. 
Transparência, controle e fiscalização da gestão fiscal. 
AUDITORIA: Aspectos gerais � princípios e normas. Ética profissional. Responsabilidade do auditor. Procedimentos e técnicas de trabalho. Meios 
de prova � exames, testes, amostragens, estabele-cimento de relevância, eventos subseqüentes, confirmações com terceiros e papéis de trabalho. 
Diferenças entre auditoria externa e interna. Auditoria interna � conceito, funções, objetivos e atribuições. Avaliação dos controles internos, revisão 
analítica, conferência de cálculos, inspeção de documentos, programas de trabalho, segregação de funções, análise do custo dos controles x 
benefícios, confronto dos ativos com os registros contábeis e auxiliares e acompanhamento de inventários. Relatório-comentário. 
 
 


