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A PREFEITURA MUNICIPAL DE DOBRADA, ESTADO DE SÃO PAULO no uso de suas atribuições legais torna público a 

abertura de inscrições e estabelece normas para a realização do Concurso Público com intuito de preencher as vagas disponíveis e 
formação de cadastro reserva, conforme disposição legal, com fundamentação legal no artigo 37, inciso II, da Constituição 
Federal a ser regido pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), tendo em vista as disposições contidas na Lei Orgânica do 
Município, Leis Municipais e demais legislações pertinentes, de acordo com as seguintes disposições deste Edital. 

 
1 – DO CONCURSO PÚBLICO 
 
1.1   O Concurso Público será regido pelo presente Edital sob responsabilidade da “Associação Brasileira de Concursos 

Públicos - ABCP”. 
1.2 O Concurso Público será supervisionado pela “Comissão de Concurso Público” nomeada pela Portaria nº 014/2019, 
datada de 22 de fevereiro de 2019. 
1.3 A seleção será composta de avaliação da qualificação técnica dos candidatos, por meio de realização de provas 
objetivas de caráter classificatório e eliminatório, sendo que as provas irão relacionar conhecimentos básicos e específicos 
exigidos para o provimento de cada função e a sua singularidade, prova de títulos de caráter classificatório (conforme o 
cargo) e prova prática (conforme o cargo) de caráter eliminatório. 
1.4 Havendo indisponibilidade de locais suficientes ou adequados nas cidades de realização das provas e exame, esses 
poderão ser realizados em outras localidades. 

 
2 – DAS FUNÇÕES 

 

2.1   O Concurso Público destina-se a selecionar candidatos, através do regime de contratação CLT, para preenchimento de 
vagas do quadro de pessoal da PREFEITURA MUNICIPAL DE DOBRADA, ainda das que surgirem no decorrer do prazo de 
validade do Concurso Público de provas que será de 2 (dois) anos, podendo ser prorrogado por igual período, a contar da 
data de homologação do certame ou forem, eventualmente, criadas por lei, durante o período de validade deste Concurso 
Público. 

2.2 As funções, vagas, salário base, jornada semanal de trabalho, pré-requisitos, tipo de prova e valor da taxa de inscrição 
são os estabelecidos na tabela que segue: 
 

EMPREGO VAGAS 
SALÁRIO 

BASE 

JORNADA 
DE 

TRABALHO 
SEMANAL 

ESCOLARIDADE / 
PRÉ-REQUISITO 

TIPO DE  
PROVA 

TAXA DE 
INSCRIÇÃO 

PEDREIRO CR R$ 1.170,05 40 horas 4ª Série do Ensino Fundamental 
Objetiva  

e Prática 
R$ 25,00 

AUXILIAR DE CONTROLE E 
ERRADICAÇÃO 

CR R$ 1.112,38 40 horas Ensino Fundamental Completo Objetiva  R$ 25,00 

SEGURANÇA PATRIMONIAL CR R$ 1.170,05 40 horas Ensino Fundamental Completo Objetiva  R$ 25,00 

AGENTE COMUNITÁRIO DE 
SAÚDE 

CR R$ 1.250,00 40 horas Ensino Médio Completo Objetiva  R$ 25,00 

AUXILIAR DE CONSULTÓRIO 
DENTÁRIO – ESF 

CR R$ 1.047,81 40 horas Ensino Médio Completo Objetiva  R$ 25,00 

FISCAL DE TRIBUTOS CR R$ 1.366,97 40 horas Ensino Médio Completo Objetiva  R$ 25,00 

DENTISTA CR R$ 2.767,36 20 horas 
Superior completo com inscrição  

no órgão de classe 
Objetiva  R$ 35,00 

PROFESSOR DE ARTES 01 
R$ 1.366,97 *25 horas Superior em pedagogia ou normal 

superior com formação específica 
na área de Artes 

Objetiva  
e Títulos 

R$ 35,00 
R$ 1.712,25 *30 horas 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 
ESPECIAL 

01 
R$ 1.366,97 *25 horas Superior em pedagogia ou normal 

superior com formação específica 
na área de Educação Especial 

Objetiva  
e Títulos 

R$ 35,00 
R$ 1.712,25 *30 horas 

PROFESSOR DE MÚSICA 01 
R$ 1.366,97 *25 horas Superior em pedagogia ou normal 

superior com formação específica 
na área de Música. 

Objetiva  
e Títulos 

R$ 35,00 
R$ 1.712,25 *30 horas 

* A jornada de trabalho inicial será definida no momento da contratação (25 ou 30 horas), a critério do interesse da administração e da necessidade 
do Departamento de Educação. 

 
2.3 Para o emprego de Pedreiro além da Prova Objetiva, será realizada Prova Prática. Para os empregos de Professor de 
Artes, Professor de Educação Especial e Professor de Música além da Prova Objetiva, será realizada Prova de Títulos. 
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2.4  O candidato poderá inscrever-se para apenas 01 emprego. Verificando-se mais de uma inscrição do mesmo candidato 
será considerada apenas a inscrição mais RECENTE, ou seja, a última inscrição realizada pelo candidato. 
2.5 O horário de trabalho será estabelecido pela Prefeitura Municipal de Dobrada, de acordo com a necessidade e 
peculiaridade do serviço. 
2.6 A atribuição da carga horária será feita conforme as necessidades da administração, respeitando-se, contudo, a ordem 
de classificação. 
2.7 O vencimento dos empregos tem como base o mês de Maio do ano de 2019. 
 

3 – DAS INSCRIÇÕES 
 

3.1 As inscrições poderão ser realizadas a partir das 00h01 do dia 22/05/2019 até 12h00 do dia 19/06/2019; 
3.2 Para participar do Concurso Público nº 001/2019 o candidato deverá inscrever-se e seguir estritamente as normas deste 
Edital e seus anexos que declara conhecer e concordar com todos os requisitos necessários a habilitação no emprego público, 
bem como se compromete a acompanhar e tomar conhecimento de quaisquer outros avisos, erratas ou comunicados 
publicados nos meios definidos neste Edital, dos quais não poderá alegar desconhecimento. 
3.3 Serão permitidas apenas inscrições online; 

3.3.1 Para realização da inscrição o candidato deverá acessar o site https://abcp.listaeditais.com.br no período de inscrição 
estabelecido pelo item “3.1”, e seguir os seguintes procedimentos: 
a) Clicar no link Área do Candidato; 
b) Inserir o CPF; 
c) Fazer o cadastro se for primeiro acesso, caso este já seja cadastrado somente realizar o login e realizar a inscrição; 
d) Preencher integralmente o Requerimento de Inscrição, conferir atentamente os dados informados, seguindo as 
instruções; 
e) Caso se enquadre no item 6 “Da Participação de Candidato Portador de Deficiência”, o mesmo deverá assinalar o 
campo adequado no ato da inscrição e seguir os procedimentos descritos no respectivo item, caso se enquadre em um deles; 
f) Imprimir o Boleto Bancário referente à inscrição e efetuar o pagamento até 19/06/2019. 

3.4 O pagamento correspondente ao valor da taxa de inscrição poderá ser efetuado em qualquer agência bancária, internet 
banking ou casas lotéricas, até a data de vencimento estipulada no boleto bancário. 
3.5 Não será aceito pagamento do valor da taxa de inscrição por depósito em caixa eletrônico, transferência, DOC, ordem de 
pagamento ou depósito comum em conta corrente, condicional ou fora do período das inscrições ou por qualquer outro meio 
que não os especificados neste   Edital. 
3.6 Verificando-se mais de uma inscrição do candidato será considerada apenas a inscrição mais RECENTE, ou seja, a última 
inscrição realizada pelo candidato, ainda que o mesmo tenha efetuado o pagamento da inscrição cancelada. 
3.7 O não atendimento aos procedimentos estabelecidos nos itens anteriores implicará o cancelamento da inscrição do 
candidato, verificada a irregularidade a qualquer tempo. 
3.8 O candidato será responsável por qualquer erro, omissão e pelas informações prestadas na ficha de inscrição. 
3.9 Após a efetivação da inscrição, não será realizada devolução da importância paga em hipótese alguma, ainda que 
efetuada a mais ou em duplicidade, seja qual for o motivo        alegado. 
3.10 A ABCP não se responsabiliza por solicitação de inscrição não concluída por motivo de ordem técnica dos 
computadores, congestionamento das linhas de comunicação, bem como quaisquer outros fatores de ordem técnica que 
impossibilitem a transferência de dados ou conclusão da  inscrição. 

 
4 – DA CONFIRMAÇÃO DA INSCRIÇÃO 

 
4.1 A confirmação da inscrição ocorrerá após a confirmação do pagamento do boleto referente da taxa de inscrição. 
4.2 O candidato deve verificar e imprimir o COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DEFERIDA a partir da data de Homologação 
das Inscrições, conforme ANEXO IV, acessando a sua Área do Candidato. É de responsabilidade do candidato portar o seu 
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DEFERIDA, pois havendo no local de realização da prova qualquer eventualidade o candidato 
não poderá realizar a prova caso não esteja portando o mesmo, sendo automaticamente desclassificado. 
4.3 O candidato poderá reimprimir o boleto bancário a qualquer momento acessando a Área do Candidato,  por meio do 
endereço eletrônico    https://abcp.listaeditais.com.br 
4.4 Eventuais erros de digitação no nome, número/órgão expedidor, data de nascimento, endereço, sexo, ou qualquer 
outra informação inconsistente informada na ficha de inscrição on-line, é de responsabilidade do candidato realizar as 
correções no prazo máximo de 1 (um) dia corrido, após a publicação da  Lista Provisória de Inscrições Deferidas, através da 
Área do Candidato. 
4.5 Caso a inscrição não esteja confirmada ou haja inconsistência nas publicações relativas as funções ou local de 
realização da prova, os candidatos deverão entrar em contato por meio do endereço eletrônico 
https://abcp.listaeditais.com.br preenchendo o formulário de “Contato”. 
4.6   Informações como datas, locais e horários de realização das provas não serão enviadas por e-mail e nem 
prestadas por telefone. 

 

https://abcp.listaeditais.com.br/
https://abcp.listaeditais.com.br/
https://abcp.listaeditais.com.br/
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5 – DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA INVESTIDURA 
 

5.1 O candidato deve atender às seguintes condições, quando de sua investidura: 
a) Ter sido aprovado e classificado no Concurso Público, na forma estabelecida neste Edital e em suas possíveis retificações e 
aditamentos; 
b) Ser brasileiro nato, naturalizado ou estrangeiro que goze das prerrogativas do art. 12 e do Inciso I do art. 37 da Constituição 
da República; 
c) Ter no mínimo 18 (dezoito) anos completos na data da contratação; 
d) Gozar dos direitos políticos e estar quite com as obrigações eleitorais; 
e) Estar quite com as obrigações do Serviço Militar, quando se tratar de candidatos do sexo masculino; 
f) Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do Emprego Público, que poderá ser aferida mediante perícia 
médica, realizada pelo serviço médico oficial da Prefeitura Municipal de Dobrada, ou em sua falta, de quem este indicar; 
g) Comprovar escolaridade exigida para o Emprego Público, conforme solicitado neste Edital; 
h) Estar com a situação cadastral regular na Receita Federal; 
i) Estar inscrito no órgão fiscalizador do exercício profissional e devidamente quite com suas demais exigências legais, quando 
for o caso; 
j) Não receber proventos de aposentadoria civil ou militar ou remuneração de cargo, emprego ou função pública que 
caracterizem acumulação ilícita de cargos na forma do inciso XVI e do parágrafo 10 do Artigo 37 da Constituição Federal do 
Brasil. No caso de acumular licitamente cargo público, a carga horária total não poderá ultrapassar 60h (sessenta horas) 
semanais (Parecer GQ-145, publicado no DOU de 01/04/98); 
5.2 Os requisitos descritos no subitem 5.1 deste Edital deverão ser atendidos cumulativamente e a comprovação de 
atendimento deverá ser feita na data da contratação através de documentação original, juntamente com fotocópia ou cópia 
autenticada. 
5.3 A falta de comprovação de qualquer um dos requisitos especificados no subitem 5.1 deste Edital impedirá a contratação 
do candidato. 
 
6 – DA PARTICIPAÇÃO DE CANDIDATO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 
 
6.1 No ato da inscrição, o candidato que necessite de tratamento diferenciado no dia das provas deverá requerê-lo 
indicando o tratamento diferenciado de que necessita para a realização das provas (ledor, prova ampliada, auxílio para 
transcrição, sala de mais fácil acesso, intérprete de libras, tempo adicional, uso de aparelho auditivo, leitura labial, prova em 
braile e lactante), apresentando justificativas acompanhadas de parecer (original ou cópia autenticada), emitido por 
especialista na área de sua deficiência, exceto para lactante. 
6.2 O candidato com deficiência auditiva que necessitar utilizar aparelho auricular no dia das provas deverá enviar laudo 
médico (original ou cópia autenticada) específico para esse fim, até o término das inscrições. Caso o candidato não envie o 
referido laudo, não poderá utilizar o aparelho auricular. 
6.3 O candidato com deficiência que não realizar a inscrição conforme as instruções constantes neste Edital, não poderá 
interpor recurso em favor de sua situação. 
6.4 O candidato que desejar concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência, além de declarar a condição na 
ficha de inscrição, deverão realizar a solicitação via sistema anexando a documentação a seguir dentro do período de 
inscrição e entregar no dia da prova objetiva ao fiscal de sala: 

a)   Declaração devidamente preenchida e assinada pelo candidato, especificando a condição especial para a realização 
da prova (caso a condição especial seja necessária); e  
b)   Original ou cópia autenticada do Laudo Médico, atestando a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa 
referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, bem como a provável causa da 
deficiência, inclusive para assegurar previsão de adaptação da sua prova, informando o seu nome, número do RG e do CPF. 

6.5 Os candidatos, que no ato da inscrição se declararem pessoas com deficiência, se aprovados no Concurso Público, 
terão seus nomes divulgados na lista geral dos aprovados e em lista à parte. 
6.6 Em obediência ao disposto no Decreto Federal nº 3.298, de 20/12/1999, alterado pelo Decreto Federal nº 5.296, de 
02/12/2004, aos candidatos com deficiência habilitados, será reservado o percentual de 5% (cinco por cento) das vagas 
existentes ou que vierem a surgir no prazo de validade do Concurso Público. 
6.7 Se, na aplicação do percentual, resultar número fracionado igual ou superior a 0,5 (cinco décimos), estará formada 01 
(uma) vaga para a pessoa com deficiência. Se inferior a 0,5 (cinco décimos), a formação da vaga ficará condicionada à 
elevação da fração para o mínimo de 0,5 (cinco décimos), caso haja aumento do número de vagas para o cargo ou emprego 
temporário. 
6.8 São consideradas pessoas com deficiência as que apresentem, em certo grau, uma deficiência constante do Artigo 4º 
do Decreto Federal n° 3.298, de 20 de dezembro de 1999, alterado pelo Decreto n° 5.296, de 2 de dezembro de 2004. 
6.9 Será eliminado da lista de deficientes o candidato cuja deficiência, declarada na inscrição, não se constate, devendo o 
mesmo constar apenas da lista de classificação geral de aprovados. 
6.10 Será eliminado do Concurso Público o candidato cuja deficiência declarada na inscrição seja incompatível com a 
função pública pretendida. 
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6.11 Não serão considerados como deficiência os distúrbios de acuidade visual passíveis de correção simples do tipo 
miopia, astigmatismo, estrabismo e congêneres. 
6.12 Eventuais vagas destinadas às pessoas com deficiência que não forem providas por falta de candidatos, por 
reprovação no Concurso Público ou na perícia médica, serão preenchidas pelos demais candidatos, observada a ordem geral 
de classificação. 
6.13 O candidato, antes de se inscrever, deverá verificar se as atribuições das funções, especificadas no ANEXO II - 
DAS ATRIBUIÇÕES, são compatíveis com a deficiência declarada.  
6.14 Os candidatos com deficiência participarão do Concurso Público em igualdade de condições com os demais 
candidatos, no que diz respeito ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao horário e ao local de 
aplicação das provas e à nota mínima exigida para todos os demais candidatos, nos termos do artigo 41 do Decreto nº 
3.298/99. 

 
7 – DAS PROVAS 
 
7.1     As provas objetivas terão duração máxima de 2h30 (duas horas e trinta minutos) e duração mínima de 1h00 (uma 
hora). 
7.2   A Organizadora do Concurso Público não estipula ao candidato uma bibliografia, cabendo ao candidato optar pela que 
lhe for conveniente. O conteúdo programático geral para estudo consta no ANEXO I. 
7.3   As provas serão aplicadas obrigatoriamente em locais e horários pré-estabelecidos pela Organizadora do Concurso 
Público. 
7.4   O candidato deverá chegar ao local das provas com no mínimo 0h30 (trinta minutos) de antecedência do início das 
mesmas, munido de COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DEFERIDA e portando um documento de identificação original com foto e 
caneta esferográfica preferencialmente de tinta PRETA, fabricada obrigatoriamente em material transparente. 
7.5   É obrigatório ao candidato a apresentação de documento oficial de identidade com foto. Serão considerados 
documentos de identidade: carteiras expedidas pelos Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos 
Institutos de Identificação e pelos Corpos de Bombeiros; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício 
profissional (Ordens, Conselhos); cartão de identidade do trabalhador; passaporte brasileiro; certificado de reservista ou 
dispensa de incorporação; carteiras funcionais do Ministério Público; carteiras funcionais expedidas por órgão público que, 
por Lei Federal, valham como identidade; carteira de trabalho; carteira nacional de habilitação (somente modelo com foto 
aprovado pelo artigo 159 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997). Como o documento não ficará retido será exigida a 
apresentação do original, não sendo aceitas cópias, mesmo que autenticadas. Não serão aceitos como documentos de 
identidade: certidões de nascimento, Cadastro de Pessoa Física (CPF), títulos eleitorais, carteiras de motorista (modelo sem 
foto), carteiras de estudante, RANI (registro administrativo de nascimento indígena), carteiras funcionais sem valor de 
identidade, nem documentos ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados. 
7.6 Caso o candidato não apresente, no dia de realização das provas, documento de identificação original, por motivo de 
perda, furto ou roubo, deverá ser apresentado o documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, com data 
não superior a 30 (trinta) dias da data da realização das provas objetivas, neste caso o candidato poderá ser submetido à 
identificação especial, o que compreende na coleta de dados, de assinatura em formulário próprio expedido pela 
Organizadora do Concurso Público, podendo haver, se necessário, uma vídeo filmagem e coleta de impressão digital. 
7.7 A ficha de identificação especial será expedida em duas vias no dia de realização das provas, cabendo ao candidato no 
prazo máximo de até 1 (um) dia útil reconhecer firma de sua assinatura e enviar via SEDEX ou Carta Registrada com AR 
(Aviso de Recebimento) para a ABCP, em envelope descrito da seguinte forma: 

 “FICHA DE IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL” 
Ref.: Concurso Público nº 001/2019 / Prefeitura Municipal de Dobrada – SP 

ABCP 
Rua Amazonas, nº 167 / sala 03 

Centro 
São Caetano do Sul - SP 

CEP: 09520-070 

7.8   A identificação especial será exigida, também, do candidato cujo documento de identificação apresente dúvidas 
relativas à fisionomia ou à assinatura do portador, ou que esteja com a validade vencida. 
7.9   O candidato submetido à identificação especial realizará a prova CONDICIONALMENTE e somente após a verificação 
da veracidade de seus dados a sua participação será validada. 
7.10  Não serão aplicadas provas em local, data ou horário diferentes dos predeterminados no “Edital de Convocação”. 
7.11  Não será admitido no local de provas o candidato que se apresentar após o horário estabelecido para o início das 
mesmas. 
7.12 Ao entrarem na sala de provas, os candidatos deverão colocar seus objetos pessoais de NATUREZA ELETRÔNICA, 
inclusive celular, que deverá estar desligado, além da retirada da sua bateria pelo próprio candidato, quando houver, no 
envelope de lacração disponibilizado pela fiscalização e guardá-lo embaixo de sua carteira, sob pena de eliminação do 
presente Concurso Público em caso de desobediência. 
7.13 Posteriormente à identificação, nenhum candidato poderá retirar-se da sala de provas sem autorização e 
acompanhamento da fiscalização. 
7.14  O candidato só poderá ir embora após 1h00 (uma hora) contada a partir do efetivo início das mesmas. 
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7.15 Por motivos de segurança, o candidato não poderá levar consigo o caderno de provas. As mesmas ficarão disponíveis 
para consulta durante o período de recursos sob as mesmas, na Área do Candidato. 
7.16 No dia de realização das provas, não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de aplicação da Organizadora 
do Concurso Público, informações referentes ao conteúdo das provas. 
7.17 As provas serão realizadas no Município de Dobrada - SP. Caso o número de candidatos exceda a oferta de locais 
suficientes ou adequados na cidade, a critério da Organizadora do Concurso Público e da Prefeitura, as provas poderão ser 
realizadas em outras cidades próximas, cabendo aos candidatos a obrigação de acompanhar as publicações  oficiais. 
7.18 A prova objetiva de múltipla escolha será atribuído um valor de 0 (zero) a 10 (dez) pontos. O candidato deverá obter 
no mínimo 50% (cinquenta por cento) de acertos no total, ou seja, 5 (cinco) pontos para ser aprovado no Concurso Público. 
7.19 O nível de complexidade e exigência quanto ao conteúdo das provas variará de acordo com o grau de escolaridade 
exigido para preenchimento do Emprego Público ao qual o candidato estiver  concorrendo. 
7.20 Na hipótese de anulação de questões da prova, quando de sua avaliação, as mesmas serão pontuadas como corretas 
para todos os candidatos. 
7.21 Não serão consideradas: 

a) As questões da prova assinaladas no cartão de respostas que contenham emendas e/ou rasuras, ainda que legíveis; 
b) As questões da prova que não forem preenchidas totalmente no cartão de respostas; 
c) As questões da prova que contenham mais de uma opção de resposta assinalada no cartão de  respostas; 
d) As questões da prova que não estiverem assinaladas no cartão de respostas; 
e) A prova cujo cartão de respostas for preenchido fora das especificações contidas no mesmo ou nas instruções da 
prova. 

7.22 O candidato deverá assinalar as respostas na folha própria (Cartão-Resposta) e assinar, no espaço devido, á caneta 
esferográfica preferencialmente tinta PRETA fabricada obrigatoriamente em material transparente. 
7.23 Não serão considerados os cartões de respostas entregue em branco e/ou sem assinatura. 
7.24 Os 03 (três) últimos candidatos de cada sala onde estiver sendo realizada a prova somente poderão entregar 

a respectiva prova e retirar-se do local simultaneamente. 
7.25 Não haverá segunda chamada para a Prova Objetiva. O não comparecimento na Prova Objetiva, qualquer que seja a 
alegação, acarretará na eliminação automática do candidato do certame. 
7.26 Será automaticamente ELIMINADO do certame o candidato que, durante a realização da prova: 

a) Usar ou tentar usar meios fraudulentos ou ilegais para a sua realização; 
b) For surpreendido dando ou recebendo auxílio na resolução da prova; 
c) Utilizar-se de anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta; 
d) Utilizar-se ou deixar ligados quaisquer equipamentos eletrônicos que permitam o armazenamento ou a comunicação 
de dados e informações; 
e) Faltar com a devida urbanidade para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas, as autoridades 
presentes ou candidatos; 
f) Afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento de fiscal; 
g) Ausentar-se da sala, durante a prova, portando o Cartão de Respostas; 
h) Descumprir as instruções contidas no Caderno de  Questões; 
i) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos; 
j) Abandonar o prédio de aplicação antes do tempo mínimo estipulado neste edital. 

7.27 É vedado o uso de óculos escuros ou de quaisquer acessórios de chapelaria tais como chapéu, boné, gorro ou 
protetores auriculares.  
7.28 O candidato que necessitar usar os objetos citados no item anterior deverá apresentar justificativa médica e o(s) 
objeto(s) será(ão) verificado(s) e aprovado(s) pela Coordenação do Concurso Público.  
7.29 Os candidatos que possuírem cabelos longos, aos quais possam cobrir as orelhas deverão estar com o cabelo 
preso. 
7.30 Não será permitida a entrada de candidatos no ambiente de provas portando armas. O candidato que estiver armado 
será encaminhado à Coordenação do Concurso Público. O candidato que não atender a solicitação será, sumariamente, 
eliminado do Certame. 
7.31 A candidata que tiver necessidade de amamentar durante o período de provas deverá, no período de inscrição, 
solicitar o atendimento diferenciado para tal fim, deverá levar acompanhante adulto, no dia das provas, que ficará em sala 
reservada para essa finalidade e será responsável pela guarda da criança. A candidata que não levar acompanhante não 
realizará as provas. 
7.32 A Organizadora do Concurso Público não disponibilizará acompanhante para a guarda de menores. 
7.33 Os candidatos que terminarem suas provas não poderão utilizar os banheiros destinados aos candidatos que ainda 
estejam realizando as mesmas. 
7.34 As provas práticas são tratadas no “Anexo VI”. 
 

8 – DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 
 

8.1 Em caso de empate na classificação geral, terá preferência os candidatos que se enquadrem nos seguintes critérios 
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respectivamente: 
a)    Ter idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, até o último dia das inscrições, atendendo a Lei Federal nº 10.741/03; 
b) Maior número de acertos nas questões de Conhecimentos Específicos; 
c) Maior número de acertos nas questões de Legislação Educacional; 
d) Maior número de acertos nas questões de Língua Portuguesa; 
e) Maior número de acertos nas questões de Matemática; 
f) Maior número de acertos nas questões de Conhecimentos Gerais e atualidades; 
g) Maior idade entre os candidatos com idade inferior a 60 (sessenta) anos; 

 
9 – DOS RECURSOS 
 
9.1 O candidato poderá interpor recursos contra: Editais, Erratas, Provas Objetivas e Listas Provisórias, e tem até 1 (um) 

dia corrido para fazê‐lo, a contar do dia subsequente ao da divulgação, acessando dentro da sua Área do Candidato por meio 
do endereço eletrônico  https://abcp.listaeditais.com.br 
9.2  Admitir-se-á um único recurso por candidato, para cada evento mencionado no subitem 9.1 deste Edital, devidamente 
fundamentado. 
9.3  O prazo para interposição de recurso é preclusivo e comum a todos os candidatos. 
9.4  Os recursos deverão ser elaborados com argumentação lógica e consistentes e ainda obedecer as seguintes 
determinações quando se tratar da prova objetiva: 
a) Ser acrescido de indicação da bibliografia pesquisada pelo candidato para fundamentar seus questionamentos; 
b) Serão automaticamente indeferidos recursos que não citarem referência ou apresentar fontes não confiáveis, como 

Wikipédia, Blogs e similares; 
c) Ser apresentado de forma independente para cada questão, ou seja, cada questão recorrida deverá ser apresentado um único 

recurso. 
9.5  Não será aceito recurso via postal, via fax, via correio eletrônico ou ainda fora do prazo, ou qualquer outro 
meio que não citado no subitem 9.1. 
9.6  O(s) ponto(s) relativo(s) à(s) questão(ões) eventualmente anulada(s) será(ão) atribuído(s) a todos os candidatos 
presentes na prova, independente de interposição de recurso. 
9.7  Alterado o gabarito oficial pela Banca Examinadora da Organizadora do Concurso Público, por motivo de força de 
provimento de recurso, as provas serão corrigidas de acordo com o novo gabarito. 
9.8  Na ocorrência do disposto nos subitens 9.6, 9.7 deste Edital ou recurso contra lista provisória de classificação, poderá 
haver alteração da classificação inicial obtida para uma classificação superior ou inferior, ou ainda, poderá ocorrer a 
desclassificação do candidato que não obtiver a nota mínima exigida. 
9.9  A decisão final da Banca Examinadora será soberana, definitiva, não existindo desta forma, recurso contra recurso. 
 
10 – DA HOMOLOGAÇÃO E DA CONTRATAÇÃO 
 
10.1  Serão elaboradas duas listas de classificação, uma geral com a relação de todos os candidatos, incluindo os candidatos 
com deficiência e uma especial, com a relação apenas dos candidatos com deficiência. 
10.2  A partir da data da homologação do Concurso Público, a contratação dos candidatos obedecerá rigorosamente a ordem 
de classificação dos candidatos aprovados, observada a necessidade da Prefeitura Municipal de Dobrada e o limite fixado 
pela Constituição e Legislação Federal com despesa de pessoal. 
10.3  A aprovação e a classificação final geram, para o candidato, apenas a expectativa de direito à contratação. A Prefeitura 
Municipal de Dobrada reserva-se o direito de proceder às contratações em número que atenda ao interesse e às 
necessidades do serviço, dentro do prazo de validade do Concurso Público. 
10.4  No ato da contratação, o candidato deverá declarar, sob as penas da lei, se exerce ou não, outro cargo, função ou 
emprego público remunerado, em outro órgão público da administração pública direta ou indireta de qualquer ente 
federativo, e se é aposentado por regime próprio de previdência social em âmbito municipal, estadual ou federal. 
10.5  Caso haja necessidade, a Prefeitura Municipal de Dobrada poderá solicitar outras declarações, documentos 
complementares e diligências. 
10.6  Não serão aceitos, no ato da contratação, protocolos ou cópias dos documentos exigidos. As cópias somente serão 
aceitas se estiverem acompanhadas do original. 
10.7 Obedecida à ordem de classificação, os candidatos convocados e que comprovarem os requisitos mínimos da forma 
definida neste Edital, serão submetidos a diligências que comprovem residência e a exame-médico, que avaliará sua 
capacidade física e mental no desempenho das tarefas pertinentes à função a que concorrem. 
10.8 O não comparecimento ao exame médico admissional, bem como à assinatura do contrato de trabalho, nas datas 
agendadas pela Prefeitura Municipal de Dobrada caracterizarão a desistência do candidato e consequente eliminação do 
processo. 
10.9  O candidato que não comparecer à Prefeitura Municipal de Dobrada, no prazo estabelecido no Edital de Convocação ou, 
ainda, que manifestar sua desistência por escrito será considerado desclassificado, perdendo os direitos decorrentes de sua 
classificação no processo. 

https://abcp.listaeditais.com.br/
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10.10  O candidato que não comprovar os requisitos mínimos ou não aceitar a vaga para a qual foi convocado será eliminado 
deste Concurso Público. 
10.11 O candidato classificado se obriga a manter atualizado o endereço perante a Prefeitura Municipal de Dobrada. 
10.12 Não poderá ser admitido o candidato habilitado que fizer, em qualquer documento, declaração falsa, inexata para fins 
de contratação, não possuir os requisitos mínimos exigidos ou não comprovar as condições estabelecidas neste Edital, na 
data estabelecida para apresentação da documentação. 

  
11 – TÍTULOS  
 
11.1   Os títulos deverão ser entregues pelo candidato, no dia da prova objetiva ao fiscal de sala, em envelope contendo 

externamente em sua face frontal, os dados do Concurso, conforme segue: 
 
 
 

 
 
 

11.2  Não serão aceitos: 
a) Títulos entregues fora do prazo determinado; 
b) Títulos enviados via postal; 
c) Cópias dos Títulos que não estejam autenticadas em Cartório; 
d) Títulos de Graduação; 
e) Títulos de curso ainda em andamento, o mesmo deverá estar concluído até a data de entrega do mesmo, definido 
no edital; 
f) Títulos entregues sem histórico escolar; 
g) Não serão aceitos títulos de matérias isoladas dentro de cursos de graduação, pós-graduação, mestrado, 
doutorado; 
h) Não serão aceitos em nenhuma hipótese títulos emitidos eletronicamente ou protocolos de documentos referentes a 
títulos; 
i) Não serão aceitas declarações, exceto para os títulos de Mestrado e Doutorado; 
j) Títulos entregues em desacordo com o estabelecido neste edital. 

11.3  Cada Título será considerado uma única vez, para efeito de pontuação. 
11.4  A Prova de Títulos, apenas terá efeito de “classificação”, não sendo a mesma eliminatória. A nota obtida na Prova 
Objetiva pelos candidatos será somada aos pontos adquiridos na Prova de títulos, para a classificação final. 
11.5  Somente serão computados títulos dos candidatos aprovados conforme subitem 7.18. 
11.6  A contagem total máxima dos pontos será 11 (onze). Divididos da seguinte forma:  

a) 10 (dez) pontos da Prova Objetiva;  
b) 1 (um) ponto da Prova de Títulos. 

11.7  Da Prova de Títulos, de caráter classificatório, a mesma será aplicada para os empregos de Professor de Artes, Professor 
de Educação Especial e Professor de Música, porém, só serão analisados e pontuados, os candidatos aprovados na prova 
objetiva de múltipla escolha, e será valorizada conforme o quadro apresentado no subitem 11.8. Serão desconsiderados os 
pontos que excederem o limite máximo. 
11.8  Somente serão aceitos os títulos abaixo relacionados observados os limites de pontos: 
 

TÍTULOS 
LIMITE DE 

CERTIFICADOS 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 

MÁXIMO 
Certificado de Conclusão de Curso de Pós-graduação em nível de 
Especialização, com carga horária mínima de 360 horas + Histórico 
escolar. Conferido após a atribuição de nota de aproveitamento. 

3 0,03 PONTOS 0,09 PONTOS 

Diploma de conclusão de Mestrado (registrado) ou Certificado/ 
Declaração de conclusão de Mestrado + Histórico Escolar + Ata de Defesa. 

1 0,07 PONTOS 0,07 PONTOS 

Diploma de conclusão de Doutorado (registrado) ou Certificado/ 
Declaração de conclusão de Doutorado + Histórico Escolar + Ata de Defesa. 

1 1 PONTO 1 PONTO 

PONTUAÇÃO MÁXIMA 1 PONTO 

11.9  Para fins de validação, somente serão aceitos os títulos apresentados no subitem 11.8 nas áreas relacionadas ao 
respectivo cargo pleiteado.  
11.10  O(s) diploma(s) de Mestre, Doutor e Especialização deverá(ão) ser expedido(s) por instituição oficial de ensino 
devidamente reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). 
11.11   Não serão aceitas declarações ou atestados de conclusão de curso ou das respectivas disciplinas exceto na Modalidade 
Doutorado e Mestrado. 

À ABCP – “PROVA DE TÍTULOS” 
EMPREGO: 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 
Ref.: Concurso Público nº 001/2019 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOBRADA - SP 
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11.12  Somente serão aceitos Títulos entregues juntamente com o Histórico Escolar que comprove a carga horária explícita no 
Título e nos quais constem todos os dados necessários à sua perfeita avaliação. Os títulos sem conteúdo e/ou sem carga horária 
não serão validados. 
11.13   Os diplomas de conclusão de cursos expedidos em língua estrangeira, somente serão considerados se devidamente 
traduzidos e revalidados por Instituição Competente, na forma da Legislação vigente. 
11.14   Será vedada, após entrega dos certificados, qualquer substituição, inclusão ou complementação. 
11.15    Os documentos entregues como Títulos não serão devolvidos aos candidatos. 
11.16   A avaliação dos títulos apresentados será feita pela comissão da banca examinadora da Organizadora ABCP. 
11.17  O candidato poderá interpor Recurso quanto à pontuação dos títulos conforme o subitem 9.1 
11.18   A inscrição do candidato implicará a aceitação das normas para este Concurso Público contidas nos comunicados, neste 
Edital, em editais complementares, avisos e comunicados a serem publicados. 
 

12 -  DISPOSIÇÕES GERAIS  
 
12.1 Os itens deste edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos enquanto não consumada a 
providência ou evento que lhes disser respeito, até a data da convocação para as provas correspondentes. Nesses casos, a 
alteração será mencionada em edital complementar, retificação, aviso ou  errata. 
12.2 Caso o Concurso Público não seja realizado por motivo de força maior, não será reembolsado o valor das inscrições aos 
candidatos, e a data da realização da prova teórica será reagendada. 
12.3 A ABCP, responsável pela organização do Concurso Público, não enviará e-mails e nem correspondências 
informando os locais de aplicação de provas aos candidatos. Os locais de provas estarão disponíveis no endereço 
eletrônico https://abcp.listaeditais.com.br. É responsabilidade do candidato a verificação prévia dos locais de provas, 
quanto ao dia, local e horário de sua realização, inclusive a observância de retificações; 
12.4 A PREFEITURA MUNICIPAL DE DOBRADA e a Organizadora do Concurso Público não assumem qualquer responsabilidade 
quanto ao transporte, alojamento e/ou alimentação dos candidatos, quando da realização das etapas deste certame. 
12.5 O candidato que proceder a entrega de qualquer documentação via procurador, assume total responsabilidade pelas 
informações prestadas por seu procurador, arcando com as consequências de eventuais erros de seu representante; 
12.6 Os candidatos que obtiverem os pontos necessários e forem classificados, serão submetidos pela PREFEITURA MUNICIPAL 
DE DOBRADA, gradativamente e na ordem decrescente de classificação, à Avaliação Médica e também de acordo com o edital de 
convocação, à medida da necessidade da Prefeitura, sendo a mesma de caráter eliminatório, conforme o laudo médico fornecido 
pelo profissional designado, especialmente para esta finalidade. 
12.7 O candidato que for INAPTO na avaliação médica, que interpor recurso fundamentado terá analisado o recurso pela equipe 
multidisciplinar que definirá pela reconsideração ou manutenção do resultado, cuja decisão, será homologada pela 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOBRADA para todos os fins de direito. 
12.8 O resultado final do Concurso Público será homologado pela Sr.º José Carlos Simão, PREFEITO DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE DOBRADA, publicado em diário oficial e/ou jornal de grande circulação e no endereço eletrônico 

https://abcp.listaeditais.com.br/ 
12.9 O candidato deverá manter atualizado todos os seus dados no site https://abcp.listaeditais.com.br enquanto o CONCURSO 
PÚBLICO estiver em andamento. Após a homologação, o candidato deverá informar a atualização de endereço, e-mail e telefone, 
diretamente na Prefeitura Municipal de Dobrada; 
12.10 A Prefeitura Municipal de Dobrada e a Organizadora do Concurso Público não se responsabilizam por eventuais prejuízos 
ao candidato decorrente de: 

a) Endereço não atualizado; 
b) Endereço de difícil acesso; 
c) Correspondência devolvida pela empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT por razões de fornecimento e/ou 
endereço errado do candidato; 
d) Correspondência recebida por terceiros. 

12.12 A Prefeitura Municipal de Dobrada e a Organizadora do Concurso Público, não se responsabilizam por quaisquer cursos, 
textos, apostilas e outras publicações referentes a este Concurso Público e no que tange ao conteúdo programático; 
12.13 Legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste Edital, bem como alterações em dispositivos legais e 
normativos a ele posteriores, não serão objeto de avaliação nas provas deste Concurso Público; 
12.14 Motivará a eliminação do candidato do Concurso Público, sem prejuízo das sanções das penas cabíveis, a burla ou a 
tentativa de burla a quaisquer das normas definidas neste Edital e/ou em outros relativos ao Concurso Público, nos 
comunicados, nas instruções aos candidatos e/ou nas instruções constantes da Prova, bem como, o tratamento incorreto e/ou 
descortês a qualquer pessoa envolvida na aplicação das provas, o candidato que: 

a) Apresentar-se após o horário estabelecido para fechamento dos portões do prédio, inadmitindo-se qualquer 
tolerância; 

b) Não comparecer às provas seja qual for o motivo alegado; 
c) Não apresentar o documento que bem o identifique; 
d) Ausentar-se da sala de aplicação da prova sem o acompanhamento do fiscal; 
e) Ausentar-se do local antes de decorrida meia hora após o início das  provas; 
f) Ausentar-se da sala de provas levando folha de respostas ou outros materiais não permitidos, sem autorização; 

https://abcp.listaeditais.com.br/
https://abcp.listaeditais.com.br/
https://abcp.listaeditais.com.br/
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g) Desobedecer qualquer das regras estabelecidas neste Edital ou nos demais Editais a serem divulgados; 
h) Perturbar de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido. 

12.15 A inexatidão das afirmativas ou irregularidades de documentos ou outras constatadas no decorrer do Concurso Público, 
verificadas a qualquer tempo, acarretará a nulidade da inscrição, prova ou admissão do candidato, sem prejuízo das medidas de 
ordem administrativa, cível ou criminal cabíveis; 
12.16 Os casos omissos serão resolvidos conjuntamente pela Prefeitura Municipal de Dobrada e a Organizadora do Concurso 
Público, no que tange à realização deste Concurso Público; 
12.17 A Prefeitura Municipal de Dobrada reserva-se o direito de anular o Concurso Público, bem como o de adotar providências 
que se fizerem necessárias para garantir a correção dos procedimentos a ele relativos ou dele decorrentes; 
12.18 Os candidatos que deixarem a sala de provas para ir ao banheiro poderão ser revistados por detectores de metais na 
entrada e na saída. A revista pode, ainda, ser realizada a qualquer momento nas salas e nos corredores dos locais de aplicação 
das provas, na entrada e na saída do local de realização da prova objetiva. 
12.19 Medidas adicionais de segurança que visem o interesse coletivo poderão ser aplicadas a qualquer momento pela 
Organização do Concurso Público, sem prévia comunicação. 
12.20 O candidato que precisar de comprovante de comparecimento, deverá solicitar à Coordenação do Concurso Público no dia 
da Prova. 
12.21 Integram este Edital os seguintes anexos: 

a) ANEXO I – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO; 
b) ANEXO II – DAS ATRIBUIÇÕES; 
c) ANEXO III – DETALHAMENTO DAS PROVAS OBJETIVAS; 
d) ANEXO IV – CRONOGRAMA; 
e) ANEXO V – AUTO DECLARAÇÃO PPD; 
f) ANEXO VI – DETALHAMENTO DA PROVA PRÁTICA; 

12.22 Serão armazenados pelo prazo mínimo de 180 (cento e oitenta) dias, em formato físico e em local apropriado, todos os 
formulários de inscrição, folhas de respostas, folhas de frequência e as demais planilhas de todos os candidatos, bem como 
exemplares de todas as provas aplicadas no Concurso Público, após esse período serão incineradas. E será armazenado por 2 
(dois) anos subsequentes, todos os arquivos em versão digital. 
12.23 O presente Edital entra em vigor a partir da data de sua publicação. 

 
E para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém possa alegar ignorância, faz baixar o presente EDITAL DE 
ABERTURA DO CONCURSO PÚBLICO que será publicado resumidamente na imprensa oficial e na totalidade nos sites 
www.abconcursospublicos.org, https://abcp.listaeditais.com.br e afixado no mural da PREFEITURA MUNICIPAL DE DOBRADA. 

 

 
 
 
 

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

Dobrada, 22 de maio de 2019. 

 
 
 
 
 
 
 

JOSÉ CARLOS SIMÃO  
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DOBRADA 

http://www.abconcursospublicos.org/
https://abcp.listaeditais.com.br/
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ANEXO I – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

 
LÍNGUA PORTUGUESA – ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 
Compreensão e interpretação de frases, palavras ou textos. Acentuação gráfica. Ortografia. Encontros vocálicos. Sinais de 
pontuação. Classes de palavras: substantivo (gênero, número e grau), adjetivo (tipos, gênero, número e grau), artigo 
(classificação).  Separação de sílabas. Tipos de frases. Uso do por que. Vícios de linguagem. 
 
LÍNGUA PORTUGUESA – ENSINO MÉDIO 
 Concordância verbal: identificação dos tempos e modos verbais, correspondência de formas verbais, conjugação verbal, 
flexão de verbos. Concordância Nominal; regência nominal e verbal. Oração: sujeito e predicado, posição do sujeito e 
predicado, concordância entre sujeito e predicado. Estrutura do sujeito: classificação do sujeito, casos de oração sem sujeito; 
dígrafos; substantivos, artigos, adjetivos, pronomes, advérbios: classificação e emprego; uso do por que; vícios de linguagem; 
Compreensão e interpretação de frases, palavras ou textos; Colocação pronominal; classificação dos termos da oração; Figura 
de Linguagem; Morfologia; Uso da crase; Uso do por que; Objeto direto e Indireto.  
 
LÍNGUA PORTUGUESA – ENSINO SUPERIOR 
 A Comunicação: linguagem, texto e discurso; o texto, contexto e a construção dos sentidos; Coesão e coerência textuais; 
Intertextualidade e polifonia; A Língua: norma culta e variedades linguísticas; dialetos e registros, gíria; Língua padrão: 
ortografia, acentuação e pontuação; Semântica: denotação e conotação; figuras de linguagem; sinonímia, antonímia, 
homonímia, parônima; polissemia e ambiguidade; Morfologia: estrutura e processos de formação de palavras; classes de 
palavras: flexões, emprego e valores semânticos, com ênfase em verbos, pronomes, conjunções e preposições; Sintaxe: 
Termos e Orações coordenadas e subordinadas; concordância nominal e verbal; regência nominal e verbal; crase; sintaxe de 
colocação. Sentido denotativo e conotativo (figurado). Vícios de linguagem 
 
MATEMÁTICA – ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 
Porcentagem. Juros Simples. Interpretação de gráficos. Números e Numeral. Dobro. Triplo.  Sistemas de numeração - 
Operações fundamentais com números naturais. Adição. Subtração. Multiplicação. Divisão. Problemas envolvendo as quatros 
operações. Regra de três simples. 
 
MATEMÁTICA – ENSINO MÉDIO  
Estruturas lógicas, lógica da argumentação, Diagramas lógicos. Números inteiros: operações e propriedades. Números 
racionais, representação fracionária e decimal: operações e propriedades. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três 
simples. Equação de 1° grau. Sistema métrico: medidas de tempo, comprimento, superfície e capacidade. Relação entre 
grandezas: tabelas e gráficos. Raciocínio lógico. Resolução de situações problema. Estudo do triângulo retângulo; relações 
métricas no triângulo retângulo; semelhança de triângulos; relações trigonométricas (seno, cosseno e tangente); Teorema de 
Pitágoras; Ângulos; Geometria - Área, Volume e Perímetro.  
 
MATEMÁTICA – ENSINO SUPERIOR 
 Estruturas lógicas, lógica da argumentação, Diagramas lógicos. Números relativos inteiros e fracionários, operações e suas 
propriedades (adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação); Múltiplos e divisores, máximo divisor 
comum e mínimo múltiplo comum; Frações ordinárias e decimais, números decimais, propriedades e operações; Expressões 
numéricas; Equações do 1° e 2° graus; Sistemas de equações do 1° e 2° graus; Funções do 1º e 2º grau; Estudo do triângulo 
retângulo; relações métricas no triângulo retângulo; semelhança de triângulos; relações trigonométricas (seno, cosseno e 
tangente); Teorema de Pitágoras; Ângulos; Geometria – Área, Volume e Perímetro; Sistema de medidas de tempo, sistema 
métrico decimal; Números e grandezas proporcionais, razões e proporções; Regra de três simples e composta; Porcentagem; 
Juros simples - juros, capital, tempo, taxas e montante; Média Aritmética simples e ponderada; Conjunto de Números Reais e 
Conjunto de Números Racionais; Números Primos. Problemas envolvendo os itens do programa proposto. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES– COMUM A TODOS EMPREGOS  
Conhecimentos municipais, estaduais e nacionais sobre: política, economia, geografia, sociedade, cultura e história. 
Atualidades relevantes sobre diversas áreas, tais como política, economia, sociedade, educação, segurança, tecnologia, 
energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, responsabilidade socioambiental e ecologia e suas vinculações 
históricas. Fatos e notícias locais, nacionais e internacionais sobre diversos assuntos veiculados nos meios de comunicação de 
massa, como jornais, revistas, rádios, televisão e internet.   
 
LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL– PROFESSOR DE ARTES, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL E PROFESSOR DE MÚSICA 
 Lei nº 9.394/96 - Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. 
Lei nº 13.005/14 - Aprova o Plano Nacional de Educação - PNE e dá outras providências. 
Lei nº 8.069/90 - Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências: CAPÍTULO IV - Do Direito à 
Educação, à Cultura, ao Esporte e ao Lazer – artigos 53 ao 59.  
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Constituição Federal 1988: CAPÍTULO III - Seção I - DA EDUCAÇÃO – artigos 205 ao 214.  
 
PEDREIRO 
Conhecimentos teóricos e práticos da construção, terminologia básica utilizada nas construções civis; Princípios básicos da 
construção civil e as rotinas de trabalho; Conhecimentos dos materiais de construção civil; cimento, areia, brita, cal, madeiras, 
azulejos, pisos, concreto, telhados, tubulações e tipos de acabamentos; Cálculos básicos de quantidade de materiais a serem 
utilizados nas construções; Normas básicas e cuidados de segurança do trabalho 
 
AUXILIAR DE CONTROLE E ERRADICAÇÃO 
Fundamentos, procedimentos e ações básicas, operacionais e educativas de combate às endemias. Táticas para a promoção da 
saúde. Metodologia das visitas domiciliares. Conhecimentos sobre doenças: esquistossomose, dengue, leishmaniose, febre 
amarela, malária, tracoma, influenza, febre maculosa, leptospirose, hanseníase, e tuberculose. Doenças Infecciosas e 
Parasitárias. Doença de Chagas. Doenças endêmicas e epidêmicas: conceitos, causas, transmissão, período de incubação, 
diagnóstico, tratamento e notificação de casos. Vigilância, prevenção e controle de doenças e agravos prevalentes. 
Fundamentos básicos para o controle de roedores, animais peçonhentos e outros animais transmissores de doenças. Tipos de 
larvicidas e inseticidas para o controle de endemias. Métodos de aplicação dos larvicidas e inseticidas. Procedimentos de 
Segurança na aplicação de larvicidas e inseticidas. Fundamentos e normas de segurança no combate às endemias. 
Equipamentos de Proteção Individual relacionados ao combate de endemias.  
 
SEGURANÇA PATRIMONIAL 
Serviços de vigia e de vigilância (desarmada) de bens públicos móveis e imóveis, sejam patrimoniais ou de domínio público; 
conhecimentos acerca das formas de comunicação dos atos de depredação do patrimônio público, inclusive do patrimônio, 
histórico e cultural e das formas de comunicação das tentativas de arrombamento de portas, janelas, guaritas, outros e outros 
acessos aos prédios públicos municipais; conhecimentos sobre equipamentos necessários ao exercício das atribuições do 
cargo, bem como sua manutenção e conservação; conhecimentos sobre o relacionamento com os demais servidores da 
Administração Municipal com  as  autoridades, dirigentes  superiores, servidores municipais, com outras autoridades  
municipais,  com  os munícipes. Registro de eventos e irregularidades verificadas no turno do serviço de segurança. 
Fiscalização e Controle de entradas e saídas; Noções de Hierarquia; Direitos e deveres do servidor público. Telefones públicos 
de emergência: Pronto Socorro, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiro. 
 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 
Prevenção de doenças: salubridade, vacinação, saneamento básico. Conhecimentos Básicos: Dengue, Esquistossomose, 
Doença de Chagas, Leptospirose, Leishmaniose Tegumentar e Visceral e Malária, (noções básicas, prevenção primária, 
classificação dos agentes transmissores e causadores, combate aos agentes transmissores, conforme estratégias e normas 
vigentes do Ministério da Saúde). Noções de combate a dengue. Doenças mais comuns na comunidade: doenças 
transmissíveis e não transmissíveis (tuberculose, hanseníase, DST/AIDS, hipertensão arterial, diabetes, saúde mental). 
Noções básicas de primeiros socorros. Promoção da Saúde: conceito e estratégias. Saúde como dever do Estado. Saúde como 
direito social. Noções básicas sobre o SUS. Entendimento sobre a participação da comunidade na gestão do SUS. 
Atribuições/Atividades do Agente Comunitário de Saúde – ACS. O ACS e a saúde nas diversas fases da vida: gestação, pré-
natal, riscos na gravidez; cuidados básicos ao recém-nascido, imunização, amamentação, critérios de risco infantil, 
crescimento e desenvolvimento da criança, doenças mais comuns na infância; puberdade e adolescência; adulto e idoso. 
Direitos da criança, do adolescente e do idoso.  Leis nº 11350 de 05/10/2006, Lei nº 8.142 de 1990. Lei nº 8080 de 1990. 
 
AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO ESF 
Princípios de sistema único de saúde – odontologia em saúde coletiva. Principais problemas de saúde bucal em saúde pública. 
Sistema de trabalho e sistema de atendimento; educação em saúde bucal coletiva; recursos humanos em saúde coletiva; 
legislação e atribuições do THD; modelo de atenção em saúde bucal; epidemiologia aplicada à saúde bucal; Anatomia e 
fisiologia; anatomia dental e funcionamento do corpo humano e cavidade bucal; Odontologia preventiva; Etiopatogenia e 
prevenção da cárie dentária e das doenças periodontais; flúor: forma de utilização, efeitos e controle; noções básicas da 
semiologia; principais afecções da cavidade bucal; atividades do THD na destistica; Restaurações classes I,II,III,IV; atividades 
do THD na periodontia; raspagem supra gengival; equipamentos, instrumentos e materiais básicos no atendimento da saúde 
bucal; biossegurança em saúde bucal; equipamentos de proteção individual, processamento de materiais, desinfecção, 
descontaminação previa, esterilização e manutenção de cadeia asséptica. 
 
FISCAL DE TRIBUTOS 
O tributo: conceito, características, natureza jurídica, classificação dos tributos; Espécies de tributos: Impostos, Taxas, 
Contribuições de Melhoria, Empréstimos compulsórios e contribuições sociais; Sistema tributário nacional: Competência 
tributária, limitações constitucionais do poder de tributar, repartição da receita tributária; Legislação tributária: Vigência, 
Integração, Interpretação e aplicação; Obrigação tributária: conceito, elementos, capacidade tributária, Domicílio, a 
solidariedade tributária, Fato gerador, a obrigação tributária principal e a obrigação tributária acessória; Responsabilidade 
tributária: Conceito, Responsabilidade por substituição, Responsabilidade por transferência, as diversas modalidades de 
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responsabilidade por transferência, responsabilidade por infrações; Crédito Tributário: Constituição, lançamento tributário, 
exclusão, suspensão e extinção do crédito tributário, garantias e privilégios do crédito tributário; Administração tributária: 
Fiscalização, Dívida ativa e Certidões negativas; o Simples Nacional ( Lei complementar nº 123/2006); Direito Tributário: 
conceito, autonomia, natureza, objeto de estudo; Os recursos públicos: A Receita Pública originária e receita pública derivada, 
tarifas (preços públicos). Noções de tributos municipais, tributos estaduais e tributos federais, IPTU, ICMS, IRPJ, IRPF, IPVA, 
ISSQN, IVV, ITR, ITBI, IPI, periodicidade dos impostos, contribuição de melhorias (perfil constitucional, fatos geradores, base 
de cálculo, alíquotas, contribuintes e responsáveis). 
 
DENTISTA 
Cariologia. Doenças da polpa e dos tecidos periapicais. Distúrbios do desenvolvimento das estruturas bucais e parabucais. 
Tumores benignos e malignos da cavidade bucal. Tumores das glândulas salivares. Cistos e tumores de origem odontogênica. 
Alterações regressivas dos dentes. Infecções bacterianas, virais e micóticas. Disseminação das infecções bucais. Lesões físicas 
e químicas da cavidade bucal. Manifestações bucais das doenças metabólicas. Doenças do periodonto. Doenças dos nervos e 
músculos. Anestesiologia local e controle da dor. Técnicas de anestesia regional e local. Anatomia das regiões da cabeça e 
pescoço. Soluções anestésicas. Emergências no consultório. Flúor. Adesão aos tecidos dentários. Radiologia. Oclusão. 
Periodontia aplicada à dentística. Restaurações diretas e indiretas em dentes posteriores com resinas compostas. 
Restaurações diretas em dentes anteriores com resinas compostas. Lesões nãocariosas. Restaurações adesivas diretas. 
Facetas diretas com resinas compostas. Restaurações cerâmicas do tipo Inlay/Onlay. Facetas de porcelana. Restaurações de 
dentes tratados endodonticamente. Restaurações em dentes fraturados. Materiais odontológicos. Biocompatibilidade dos 
materiais dentários. Materiais de moldagem. Gesso. Resinas para restauração. Amálgama dental. Cimentos odontológicos. 
Cerâmicas odontológicas. Materiais de acabamento e polimento. Diagnóstico e plano de tratamento em clínica odontológica 
infantil. Dor em Odontopediatria. Tratamento nas lesões cariosas em dentes decíduos. Terapia endodôntica em dentes 
decíduos. Desenvolvimento da oclusão. Cirurgia bucal pediátrica. Traumatismo em dentes anteriores. Selantes de fóssulas e 
fissuras. Doenças infecciosas de preocupação especial na Odontologia. Avaliação do paciente e proteção pessoal. Princípios de 
esterilização e desinfecção. AIDS e a prática odontológica. Controle da infecção cruzada na prática odontológica. Odontologia 
preventiva e social. Organização dos serviços de saúde no Brasil. Pacto pela Saúde. Planejamento, programação e Gestão em 
saúde. Política Nacional de Atenção Básica no SUS. Política Nacional de Humanização. Programa Brasil Sorridente e suas 
respectivas portarias. Promoção de Saúde. Sistema de referência e contra referência. Sistema Único de Saúde (Lei 
8.080/1990, Lei 8.142/1990). Sistemas de informação em saúde. Plano de Gerenciamento de resíduos de serviços 
odontológicos. Prevenção e controle de riscos. 
 
PROFESSOR DE ARTES 
A produção artística em diversas épocas, diferentes povos, países e culturas. A identidade e a diversidade cultural brasileira. 
Arte na Educação Escolar. Fundamentos e tendências pedagógicas do ensino de Arte no Brasil. Artes visuais - formas 
tradicionais e as modalidades que resultam dos avanços tecnológicos e transformações estéticas a partir da modernidade; 
Manifestações artístico culturais populares. Expressividade e representação da arte infantil e do adolescente. A Arte na 
História Universal: da pré-história à atualidade. Principais manifestações artísticas, características das tendências e artistas 
representantes. A Arte do período da pré-história brasileira até a contemporânea. Elementos de visualidade e suas relações 
compositivas. Técnicas de expressão. Processo de construção do conhecimento em teatro: interações com texto, o espaço, o 
contexto e os personagens. Origem da música. Expressão musical aplicada a educação.  
Unidades temáticas, objetos de conhecimento e habilidades de Arte para os anos iniciais e finais do ensino fundamental:  
• Artes Visuais;  
• Dança;  
• Música;  
• Teatro.  
BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular – Educação é a Base. Secretaria de Educação Básica - 
Brasília, MEC, SEB, 2017. (p. 191-209)  
(http://basenacionalcomum.mec.gov.br/wpcontent/uploads/2018/06/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf) 

 
     PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL  

Teoria e Prática da Educação Especial. Tendências pedagógicas na prática escolar para educação espacial. Educação inclusiva. 
Bases psicológicas da aprendizagem e do desenvolvimento: conceito, correntes teóricas e repercussões na escola. A 
multidimensionalidade do processo ensino-aprendizagem. Pressupostos filosóficos. Visão interdisciplinar e transversal do 
conhecimento. Gestão participativa na escola. Ética no trabalho docente. Atendimento educacional especializado: aspectos 
legais, pedagógicos, organizacionais. Política Nacional de Educação Especial, na Perspectiva da Educação Inclusiva. 
Atribuições do Professor do AEE. Sala de recursos multifuncionais. Deficiência Física e AEE. Deficiência Intelectual e AEE. 
Deficiência Visual e AEE. Pessoas com Surdez e AEE. Transtornos globais do Desenvolvimento e AEE. Decreto Nº 6.571, de 17 
de Setembro de 2008. Resolução Nº 4 de 2 de outubro de 2009. 
 
 PROFESSOR DE MÚSICA  
A tabela de simbologias rítmicas; Fórmula de compasso e figuras rítmicas (A história da família real); Tom e semitom; Soma 
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de tons e semitons; Digitação básica para instrumentos de cordas, sopros e teclados de percussão; Escala diatônica; Como se 
designam as notas de uma escala (Tônica, s, m, s, d, s, sen). Educação no mundo atual, Relacionamento Professor x Aluno. 
Métodos ativos de educação musical. História da Música no Brasil. História da Música Universal. Alguns dados sobre o som; As 
notas musicais; O pentagrama Exercícios de automatismo das notas musicais; Linhas Suplementares; A pulsação; Como 
funcionam os grupos musicais; As propriedades do som; Atividades para debater; As propriedades do som e a partitura; 
Duração, Longo e Curto; Gráficos e simbologias rítmicas Notação musical–Ritmo; Notas ligadas e pontuadas; Grafia do ritmo; 
Compassos Indicação numérica dos compassos. 
Unidades temáticas, objetos de conhecimento e habilidades de Arte para os anos iniciais e finais do ensino fundamental:  
• Música;  
BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular – Educação é a Base. Secretaria de Educação Básica - 
Brasília, MEC, SEB, 2017. (p. 191-209)  
(http://basenacionalcomum.mec.gov.br/wpcontent/uploads/2018/06/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf) 
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ANEXO II – DAS ATRIBUIÇÕES 
PEDREIRO 
- Verifica características da obra, examinando plantas e outras especificações da construção, para selecionar o material e 
estabelecer operações a executar. 
- Ajusta a pedra ou tijolo a ser utilizado, adaptando a forma e a medida ao lugar onde será colocado, utilizando martelo e 
talhadeira para possibilitar o assentamento do material em questão. 
- Mistura areia, cimento e água, dosando esses materiais nas quantidades convenientes, para obter a argamassa a ser 
empregada no assentamento de pedras e tijolos. 
- Assenta tijolos, ladrilhos, pisos ou pedras superpondo-os em fileiras ou seguindo os desenhos, para levantar paredes, vigas, 
pilares, degraus e escadas e outras partes da construção.  
- Constrói base de concreto e/ou outro material, baseando-se nas especificações, para possibilitar a instalação de máquinas, 
postes da rede elétrica e para outros fins. 
- Executa serviços de acabamento em geral, tais  como colocação de telhas, revestimento de pavimentos ou paredes com 
ladrilhos e azulejos, instalação de rodapés, verificando material e ferramentas necessárias para a execução dos trabalhos. 
- Executa trabalhos de manutenção corretiva  de prédios, calçadas  e estruturas semelhantes, reparando paredes e pisos, 
aparelhos sanitários e outras pecas, chumbando as bases danificadas, para reconstruir essas estruturas. 
- Executa trabalhos de alvenaria básica em túmulos e outros similares, necessários para a adequado sepultamento. 
- Reboca as estruturas construídas, empregando argamassa de cal, cimento e areia e atentando para o prumo e nivelamento 
das mesmas para torná-las aptas a outros tipos de revestimentos. 
- Executa bocas de lobo e poços de visita. 
- Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

 
AUXILIAR DE CONTROLE E ERRADICAÇÃO 
- Executa, previne e complementa o tratamento de saúde, efetuando os devidos acompanhamentos de acordo com os 
programas estabelecidos, auxilia a fiscalização na aplicação e controle do código de posturas. 
- Realiza suas atividades pelas ruas e avenidas da cidade, adentrando ao interior das residências e de pontos comerciais, 
verificando possíveis criadouros do mosquito transmissor da dengue e outras doenças orientando a correta aplicação do 
código de posturas. 
- Orienta os munícipes quanto á maneira correta para ajudar no controle de vetores, adentra em construções, orientando os 
construtores quanto ao combate ao vetor. 
- Faz uso de uma prancheta preenchendo relatório dos serviços executados; prepara o produto a ser aplicado e com o auxilio 
de uma bomba manual/costal, pulveriza o local, cuida para que a qualidade dos trabalhos desenvolvidos mantenham-se 
sempre dentro dos padrões definidos e determinados pela prefeitura. 
- Coordena e participa de campanhas educativas sobre código de posturas, dengue, zica, chikungunya raiva, febre amarela, 
cólera, combate a parasitas e insetos, distribuindo formulários informativos e orientando a comunidade nos procedimentos 
necessários, ao controle da saúde.  
- Recolhe e armazena pneus e outros materiais que podem acumular água. 
- Faz fechamento e cobertura de caixas d’agua para evitar criadouros de insetos transmissores da dengue. 
- Notifica os munícipes em caso de situação que levem a riscos de saúde (terrenos baldios, acumulo de restos de construções, 
quintais sujos etc...) e ao não cumprimento do código de posturas do município. 
- Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
SEGURANÇA PATRIMONIAL 
- Executa serviços de vigilância, segurança e recepção dos bens públicos municipais, baseando-se em regras de conduta 
predeterminadas, para assegurar a ordem do prédio e a segurança do local.  
- Exerce a vigilância em praças, logradouros públicos, centros esportivos, creches, centro de saúde, estabelecimentos de 
ensino e outros bens públicos municipais, percorrendo-os sistematicamente e inspecionando suas dependências, visando à 
proteção, à manutenção da ordem, evitando a destruição do patrimônio publico. 
- Efetua ronda diurna ou noturna nas dependências dos prédios e áreas adjacentes, verificando se portas, janelas, portões e 
outras vias de acesso estão fechadas corretamente, para evitar roubos e outros danos. 
- Controla a movimentação de pessoas, veículos e materiais, fazendo os registros pertinentes, anotando o número dos 
mesmos, para evitar desvio de materiais e outras faltas. 
- Zela pela segurança de veículos e equipamentos da oficina mecânica, bomba de gasolina, serrallheria e demais 
equipamentos da Administração Municipal, fiscalizando a entrada de pessoas nas dependências sob sua guarda, visando à 
proteção e segurança dos bens públicos. 
- Verifica se a pessoa procurada está no prédio, utilizando-se de telefone, interfone ou outros meios, para encaminhar o 
visitante ao local. 
- Inspeciona as dependências da organização, efetuando ou supervisionando os trabalhos de limpeza, remoção ou incineração 
de resíduos, para assegurar o bem-estar dos ocupantes. 
- Encarrega-se das encomendas de pequeno porte enviadas aos ocupantes do prédio, recebendo e encaminhando aos 
destinatários, para evitar extravios e outras ocorrências desagradáveis. 
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- Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.  
 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE  
- Desenvolve atividades de prevenção das doenças e promoção da saúde, através de visitas domiciliares e de ações educativas 
individuais e coletivas nos domicílios e na comunidade, sob supervisão, ações desenvolvidas através do programa da saúde 
da família-PSF; 
- Realiza o cadastramento das famílias; atualizando as fichas de cadastramento dos componentes das famílias; Participa na 
realização do diagnóstico demográfico e na definição do perfil sócio econômico da comunidade, na descrição do perfil do 
meio ambiente da área de abrangência, na realização do levantamento das condições de saneamento básico e realização do 
mapeamento da sua área de abrangência;  
- Realiza o acompanhamento das micro áreas de risco; Participa da programação das visitas domiciliares, elevando a sua 
frequência nos domicílios que apresentam situações de maior risco e/ou vulnerabilidade;  
- Acompanha o desenvolvimento das crianças de 0 a 5 anos; Executa ações de vigilância de crianças menores de 01 ano 
consideradas em situação de risco;  
- Identifica, monitora e encaminha gestantes às Unidades de Saúde de referência;  
- Promove a imunização de rotina de crianças e gestantes; Orienta as pessoas, famílias e outros grupos sociais do seu 
microterritório sobre as ações desenvolvidas pelo Sistema de Saúde, pela Unidade Básica e sua equipe de referência, quanto a 
fluxos, protocolos, normas e rotinas; Conhece e manuseia o sistema de informação local, contribuir para o seu funcionamento 
adequado, alimentando-o com os dados pertinentes ao seu trabalho;  
- Participa do planejamento, execução e avaliação de ações da sua equipe de referência e da sua Unidade de Saúde;  
- Estimula a participação comunitária para ações que visem a melhoria da qualidade de vida da comunidade;  
- Maneja o prontuário familiar com sigilo e ética profissional, para coletar dados necessários ao seu trabalho e realiza 
anotações necessárias à integração do seu trabalho com o dos outros membros da equipe e.  
- Executa outras tarefas determinadas pelo superior hierárquico. 
 
AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO – ESF 
- Auxilia o Cirurgião-Dentista no atendimento à pacientes em consultórios ou ambulatórios odontológicos, bem como executa 
tarefas administrativas; Realiza ações de promoção e prevenção em saúde bucal para as famílias, grupos e indivíduos, 
mediante planejamento local e protocolos de atenção à saúde;  ações desenvolvidas através do programa da saúde da família-
PSF; 
- Executa limpeza, assepsia, desinfecção e esterilização do instrumental, dos equipamentos odontológicos e do ambiente de 
trabalho; Procede a conservação e a manutenção do equipamento odontológico; realiza lavagem, desinfecção e esterilização 
do instrumental e do consultório; as atribuições deverão ser exercidas sob a supervisão de um cirurgião-dentista ou do 
técnico em higiene dental; 
- Auxilia e instrumenta os profissionais nas intervenções clínicas; Prepara o paciente para o atendimento; auxilia no 
atendimento ao paciente; instrumenta o cirurgião-dentista e o técnico em higiene bucal junto a cadeira operatória; promove 
isolamento do campo operatório; manipula materiais de uso odontológico;  
- Realiza o acolhimento do paciente nos serviços de saúde bucal; Acompanha, apoia e desenvolver atividades referentes à 
saúde bucal com os demais membros da equipe de Saúde da Família, buscando aproximar e integrar ações de saúde de forma 
multidisciplinar; Participar de campanhas voltadas à saúde pública;  
- Aplica métodos preventivos para controle da cárie dental; Aplicar medidas de biossegurança no armazenamento, 
transporte, manuseio e descarte de produtos e resíduos odontológicos; Selecionar moldeiras; Prepara modelos em gesso  
- Orienta os pacientes sobre higiene bucal; marcar consultas; preencher e anotar fichas clínicas; manter em ordem arquivo e 
fichário;  
- Executa outras tarefas afins determinadas pelo superior hierárquico. 
 
 FISCAL DE TRIBUTOS 
- Efetua a tributação, fiscalização, constituição do crédito tributário mediante lançamento, arrecadação e cobrança 
administrativa de quaisquer espécies tributárias. Gerencia os cadastros fiscais, as informações econômicas e fiscais e demais 
bancos de dados de contribuintes, autorizando e homologando sua implantação e atualização. 
- Fiscaliza o cumprimento da legislação tributária; Constitui o crédito tributário mediante lançamento; Controla a 
arrecadação e promove a cobrança de tributos, aplicando penalidades; 
- Analisa e toma decisões sobre processos administrativo-fiscais; Controla a circulação de bens, mercadorias e serviços; 
Atende e orienta contribuintes e, ainda, auxilia no planejamento e na coordenação dos órgãos da administração tributária; 
Fiscaliza medições de imóveis, medidas materializadas, produtos, marcas de conformidade e serviços, conforme legislação;  
- Registra o processo de fiscalização; Auxilia no planejamento da ação fiscal; 
- Auxilia na consultoria e orientação tributária, inclusive em plantões fiscais; Auxilia emissão de pareceres conclusivos em 
processos administrativos sobre regularidades ou irregularidades fiscais, cadastrais ou correlatas, relativos a 
estabelecimentos ou pessoas sujeitos à imposição tributária;  
- Realiza diligências para o cumprimento de suas atribuições; Lavra termo de início de ação fiscal, notificações, intimações, 
auto de infração, aplicação de multas;  Realiza levantamento de serviço fiscal básico, verifica e analisa livros contábeis e 
outros documentos auxiliares à fiscalização;  
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- Emite documentos necessários à ação fiscal, inclusive relatórios de controle e acompanhamento, inscrição, cancelamento e 
alteração de razão social; Informa e da parecer para decisão superior em processos e relatórios à ação fiscal, inclusive quando 
objeto de mandatos de segurança e ação jurídicas em geral;  
- Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato; 
 
DENTISTA 
- Diagnostica e trata afecções da boca, dentes e região maxilofacial, utilizando processos clínicos ou cirúrgicos, para promover 
e recuperar a saúde bucal. 
- Examina os dentes e a cavidade bucal, utilizando aparelhos por via direta, para verificar a presença de caries e outras 
afecções. 
Identifica as afecções quanto à extensão e profundidade, valendo-se de instrumentos especiais, exames radiológicos e/ou 
laboratoriais, para estabelecer o plano de tratamento. 
- Executa serviços de extrações, utilizando boticões, alavancas e outros instrumentos, para prevenir infecções mais graves. 
- Restaura as caries dentarias, empregando instrumentos, aparelhos e substancias especiais para evitar o agravamento do 
processo e estabelecer a forma e função do dente. 
- Faz limpeza profilática dos dentes e gengivas, extraindo tártaro, para eliminar a instalação de focos e infecção.  
- Executa serviços inerentes ao tratamento de afecções da boca, usando procedimentos clínicos, cirúrgicos e protéticos, para 
promover a conservação dos dentes e gengivas. 
- Verifica os dados de cada paciente, registrando os serviços a executar e os já executados, utilizando fichas apropriadas, para 
acompanhar a evolução do tratamento. 
- Orienta a comunidade quanto à prevenção das doenças  da boca e seus cuidados, coordenando a Campanha de Prevenção da  
Saúde Bucal, para promover e orientar o atendimento a população em geral. 
- Zela pelos instrumentos utilizados no consultório, utilizando-os e esterilizando-os, para assegurar sua higiene e utilização. 
- Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
 PROFESSOR DE ARTES  
- Ministra aulas teóricas e práticas de ensino de Artes em escolas da rede pública municipal; acompanha a produção da área 
educacional e cultural. Planeja o curso, a disciplina e o projeto pedagógico, avaliando o processo de ensino-aprendizagem. 
Prepara aulas e participa de atividades institucionais, para o desenvolvimento das atividades mobilizado um conjunto de 
capacidades comunicativas; 
- Desenvolve suas atividades de forma individual ou em equipe, com supervisão ocasional, em locais próprios à atividade de 
ensino;  - Planeja e executa o trabalho docente, em consonância com o plano curricular da escola, atendendo ao avanço da 
tecnologia educacional e as diretrizes de ensino emanadas do órgão competente;  Define, operacionalmente, os objetivos do 
plano curricular, estabelecendo relações entre os diferentes componentes curriculares;  Ministra aulas nos dias letivos e 
horas de trabalho estabelecidas, inclusive com a participação integral nos períodos dedicados ao planejamento, a avaliação e 
ao desenvolvimento profissional; Levanta e interpreta dados relativos à realidade de sua classe; Avalia o desempenho dos 
alunos de acordo com o regimento escolar, nos prazos estabelecidos;  
- Participa na elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino;  - Participa na elaboração, execução e 
avaliação do plano integrado da escola; Participa na elaboração do regimento escolar; 
- Zela pela aprendizagem dos alunos; Atende as solicitações da direção da escola, referentes a sua ação docente;  Atualiza-se 
em sua área de conhecimentos; Participa do planejamento de classes paralelas, diária ou disciplinas específicas e das 
atividades específicas ou extraclasses; 
- Coopera com os serviços de administração escolar, planejamento, orientação educacional e supervisão escolar de reuniões, 
encontros, seminários, cursos, conselhos de classe, atividades cívicas e culturais, bem como de outros eventos da área 
educacional e correlata; Participa da elaboração, execução e avaliação da proposta administrativo-pedagógico do 
estabelecimento de ensino bem como de projetos de pesquisas educacionais; Fornece dado e apresenta relatórios de suas 
atividades;  
- Zela pela disciplina e pelo material docente; Mantém-se atualizado sobre a legislação do ensino e Executa outras atividades a 
fins. 
- Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL  
- Ministra aula visando a alfabetização e o desenvolvimento educacional do aluno especiais, dentro das unidades educacionais 
do município ou outras determinadas pela administração; Identifica, elabora, produz e organiza serviços, recursos 
pedagógicos, de acessibilidade e estratégias considerando as necessidades específicas dos alunos público-alvo da Educação 
Especial; 
- Elabora e executa plano de atendimento educacional especializado, avaliando a funcionalidade e a aplicabilidade dos 
recursos pedagógicos e de acessibilidade; 
- Organiza o tipo e o número de atendimentos aos alunos na sala de recursos multifuncionais; 
- Acompanha a funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de acessibilidade na sala de aula comum do 
ensino regular, bem como em outros ambientes da escola; 
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- Estabelece parcerias com as áreas intersetoriais na elaboração de estratégias e na disponibilização de recursos de 
acessibilidade; 
- Orienta professores e famílias sobre os recursos pedagógicos e de acessibilidade utilizados pelo aluno; 
- Ensina e usar a tecnologia assistiva de forma a ampliar habilidades funcionais dos alunos, promovendo autonomia e 
participação; 
- Estabelece articulação com os professores da sala de aula comum, visando à disponibilização dos serviços, dos recursos 
pedagógicos e de acessibilidade e das estratégias que promovem a participação dos alunos nas atividades escolares; 
- Participa na elaboração e cumprimento do Projeto Político Pedagógico da unidade de ensino; 

- Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato 
 
PROFESSOR DE MÚSICA 
- Ministra aulas das matérias que compõem as faixas de comunicação,  expressão e integração social através do  ensino de 
música e instrumento musicais, transmitindo os conteúdos pertinentes de forma integrada e através de atividades, para 
proporcionar aos alunos os meios elementares de comunicação e instruí-los sobre os princípios básicos da conduta social.  
- Mantém eficiência do ensino na área de sua atuação, ocupando-se com zelo, durante o horário de trabalho no desempenho 
das atribuições de seu cargo;  
- orienta o trabalho escolar, quaisquer atividades extraclasse relacionadas com sua matéria esforçando-se por obter o 
máximo de aproveitamento do aluno; cumpre as disposições regimentais referentes a verificação do aproveitamento do 
aluno;  
- Fornece à secretaria da escola os resultados da avaliação nos prazos fixados no calendário escolar; ministra aulas 
preparatórias para avaliações e estudos de recuperação, nos períodos previstos no calendário escolar, responsabilizando-se 
pela avaliação; 
- Respeita a diferença individual do aluno considerando as possibilidades e limitações de cada um, mantendo-o em sala no 
período de aula;  
- Participa, obrigatoriamente, dos conselhos de classe, e de outros órgãos que for membro; atender a família do aluno quando 
for solicitado, com cordialidade, discrição e boa vontade;  
- Acata as decisões das autoridades do ensino; zela pelo bom nome do estabelecimento, dentro e fora dele, mantendo uma 
conduta compatível com a missão de educar; Mantém vigilância para evitar uso pelo aluno de processos fraudulentos na 
execução de trabalhos, avaliações, testes e outros;  
- Mantém a disciplina dos alunos em sala de aula e fora dela;  
- Cumpre e fazer cumprir os horários e calendários escolares; participa da elaboração e execução da proposta pedagógica da 
escola; zela pela aprendizagem dos alunos e pela qualidade do ensino; estabelece estratégias de recuperação aos alunos de 
menor rendimento, em parceria com as Pedagogas;  
- Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
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ANEXO III – DETALHAMENTO DAS PROVAS OBJETIVAS 
 

PROFESSOR DE ARTES; PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL E PROFESSOR DE MÚSICA 

Matéria 
Nº de 

Alternativas 
Nº de Questões 

Pontuação por 
questão 

Pontuação total 

LINGUA PORTUGUESA 04 10 0,2  2,0 

MATEMÁTICA 04 5 0,2 1,0 

CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 04 5 0,2 1,0 

LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL 04 5 0,3 1,5 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 04 15 0,3 4,5 

Total - 40 questões - 10 pontos 

 
 

DENTISTA; FISCAL DE TRIBUTOS; AUXILIAR DE CONTROLE E ERRADICAÇÃO; AGENTE COMUNITÁRIO DE SÁUDE; 
AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO ESF; SEGURANÇA PATRIMONIAL. 

Matéria 
Nº de 

Alternativas 
Nº de Questões 

Pontuação por 
questão 

Pontuação total 

LINGUA PORTUGUESA 04 10 0,2 2,0 

MATEMÁTICA 04 5 0,2 1,0 

CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 04 5 0,2 1,0 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 04 20 0,3 6,0 

Total - 40 questões - 10 pontos 

 

 

PEDREIRO 

Matéria 
Nº de 

Alternativas 
Nº de Questões 

Pontuação por 
questão 

Pontuação total 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 04 25 0,4 10 

Total - 25 questões - 10 pontos 
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ANEXO IV – CRONOGRAMA 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOBRADA/ SP 
CONCURSO PÚBLICO N° 001/2019 

 

 
 

ITEM ATIVIDADE DATA 

1 Publicação do Edital de Abertura 22/05/2019 

2 Início das Inscrições 21/05/2019 

3 Término das Inscrições 19/06/2019 

4 
Divulgação da Lista Provisória de inscrições deferidas na PREFEITURA MUNICIPAL 
DE DOBRADA e no endereço eletrônico https://abcp.listaeditais.com.br 

25/06/2019 

5 
Divulgação da Lista de PPD – Pessoas Portadoras de Deficiências Deferidas na 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOBRADA e no endereço eletrônico 
https://abcp.listaeditais.com.br 

25/06/2019 

6 
Divulgação da lista de Homologação das Inscrições Deferidas e Convocação para a 
Prova Objetiva com locais e horários no quadro de avisos da PREFEITURA 
MUNICIPAL DE DOBRADA e no endereço eletrônico https://abcp.listaeditais.com.br 

16/07/2019 

7 Realização das Provas Objetivas (data prevista) 21/07/2019 

8 
Divulgação dos Gabaritos Oficiais das Provas Objetivas no quadro de avisos da 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOBRADA e no endereço eletrônico 
https://abcp.listaeditais.com.br 

22/07/2019 

9 
Divulgação das Listas Provisórias de Classificação Geral e de Classificação Especial 
(deficientes) 

30/07/2019 

10 
Divulgação das Listas de Classificação Geral e de Classificação Especial (deficientes) 
contendo os Resultados Finais para fins de Homologação 

30/07/2019 

OBS: Este cronograma é previsto, podendo sofrer alterações de datas a critério da Organizadora do Concurso Público e da Prefeitura, 
cabendo aos candidatos a obrigação de acompanhar as publicações oficiais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://abcp.listaeditais.com.br/
https://abcp.listaeditais.com.br/
https://abcp.listaeditais.com.br/
https://abcp.listaeditais.com.br/
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ANEXO V 
AUTO DECLARAÇÃO PPD 

(para Pessoas Portadores de Deficiência) 
 

Eu,_________________________________________________________________, abaixo assinado, de 

nacionalidade ________________________, nascido em ____/____/______, no município de 

_________________________________________________________, estado _______________________, filho de 

_________________________________________________________________________________________________ e de 

_________________________________________________________, estado civil _________________, residente e 

domiciliado à ________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________ CEP nº ________________, portador da cédula de 

identidade nº ___________________, expedida em ___/___/____, órgão expedidor ____________, CPF nº 

___________________, inscrito para a função de _________________________, com número de 

inscrição_________________, declaro, sob as penas da lei, que sou portador de deficiência e me 

enquadro na CID_______________________. 

 

 

 

 

(___) Sou deficiente mas NÃO necessito de condição especial para realização da Prova Objetiva. 

(___) Sou deficiente e necessito de condição especial para realização da Prova Objetiva. Necessito de 

________________________________________________________________________________________________________________ conforme laudo 

médico. 

 
 
 

 
 

Dobrada, ____ de _______________ de 2019. 
 
 
 
 
 

______________________________________ 
ASSINATURA DO CANDIDATO 

(RECONHECER FIRMA) 

 
 
 
 
OBS: Esta solicitação deve ser anexada ao sistema juntamente com o Laudo Médico original ou cópia autenticada até o último dia de inscrição. 
Devendo ainda ser entregues ao fiscal de sala do dia da prova objetiva conforme detalhamento do item 6.4 do Edital de Abertura. 
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ANEXO VI 
DETALHAMENTO DA PROVA PRÁTICA 

 
1 - Somente realizará prova prática os candidatos presentes na prova objetiva no período da manhã para o emprego de 
Pedreiro. 
2 - A prova prática terá caráter eliminatório, não influindo na classificação do candidato. Considera-se habilitado o 
candidato que for considerado apto na prova prática. 
3 - Não haverá segunda chamada para a prova prática. 
4 - Para a realização da prova prática somente será admitido o candidato que apresentar Documento Original com foto 
que bem o identifique como: Carteira e/ou Cédula de Identidade expedida pelas Secretarias de Segurança, pelas Forças 
Armadas, pela Polícia Militar, pelo Ministério das Relações Exteriores, Cédulas de Identidade fornecidas por Ordens ou 
Conselhos de Classe, que por lei federal, valem como documento de identidade, como por exemplo, as do CREA, OAB, 
CRM, CRO, etc, e a Carteira de Trabalho e Previdência Social bem como a Carteira Nacional de Habilitação (com 
fotografia na forma da Lei nº 9.503/97). 
5 - A prova prática constituir-se-a na execução de tarefas a serem realizadas individualmente pelo candidato, 
previamente elaboradas, com a avaliação através de planilhas. 
6 - A execução da prova prática será com tempo determinado pelo avaliador. 
7 - O candidato inapto na prova prática será automaticamente inabilitado no Concurso Público. 

 
 
 


