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CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2018 
EDITAL NORMATIVO COMPLETO 

  “DISPÕE SOBRE AS NORMAS GERAIS PARA REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2018”  
 

1 DAS ESPECIFICAÇÕES 
1.1 O MUNICÍPIO DE ZACARIAS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 65.708.760/0001-01, 

com sede administrativa na Rua Castro Alves, nº 637, Estado de São Paulo, neste ato representado por sua prefeita 
municipal LUCINEIA ZACARIAS, faz saber e torna pública a abertura de inscrições para o Concurso Público nº 001/2018, 
para o provimento das vagas abaixo relacionadas, sob o regime jurídico estatutário da Lei Complementar 449/2003 e 
submetidos ao Regime Próprio de Previdência e das que vierem a vagar ou forem vagas criadas na Administração 
Municipal, durante a vigência do presente certame, o qual se regerá pelas instruções especiais contidas neste Edital e 
demais disposições legais vigentes. 

1.2 A divulgação oficial do inteiro teor deste Edital e dos demais editais, relativos às etapas deste Concurso Público dar-se-
ão com a afixação no Mural de Publicações da Prefeitura Municipal de Zacarias e/ou seus extratos serão publicados em 
jornal Oficial do Município e nos sites do Município de Zacarias no endereço www.zacarias.sp.gov.br e da GL Consultoria 
no endereço https://glconsultoria.listaeditais.com.br/. 
 

2 DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
2.1 Este certame terá a execução técnico-administrativa da GL CONSULTORIA EM DESENVOLVIMENTO SOCIAL E AÇÃO 

EDUCATIVA S/S LTDA., e o acompanhamento e fiscalização efetuados pela comissão fiscalizadora do Concurso Público, 
nomeada por Decreto Municipal. 

2.2 A validade do presente Concurso Público será de 02 (dois) anos contados da data de Homologação Final dos Resultados, 
podendo ser prorrogado por igual período, a critério do Prefeito Municipal de Zacarias, para preenchimento de vagas e 
das que vierem a vagar ou serem criadas na sua vigência. 

2.3 Durante o período de validade do Concurso Público, os candidatos aprovados abaixo do número de vagas oferecidas, 
poderão ser chamados pela ordem de classificação para o provimento de outras vagas que vierem a surgir no Quadro de 
Pessoal. 

2.4 Toda menção a horários utilizados, neste e demais editais referentes ao certame, terão como base o horário de 
Brasília/DF.  

2.5 É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar a publicação de todos os atos, editais e comunicados referentes a 
este Concurso Público, os quais serão afixados também no Mural da Prefeitura, devendo, ainda, manter atualizado seu 
endereço para efeitos de convocação. 
 

3 DAS FUNÇÕES PÚBLICAS 
3.1 O Concurso Público destina-se ao provimento de vagas descritas abaixo:  

 
 

CARGO PÚBLICO VAGAS REF. REMUNERAÇÃO 
JORNADA 
SEMANAL 

REQUISITOS INSCRIÇÃO 

Agente administrativo 01 5 R$ 1.170,28 40h Ensino médio completo. R$ 40,00 

Agente comunitário de saúde 06 3 R$ 1.061,48 40h 

-Ensino médio (Lei 13.595/2018). 
- Residir no Município em que for atuar anteriormente à data da 
publicação do edital (Lei 13.595/2018). 
- Curso de Formação Inicial (capacitação funcional), com carga 
horária mínima de 40 horas - (Lei 13.595/2018). 

R$ 40,00 

Médico 01 42 R$ 7.117,03 20h Graduação em medicina e registro ativo no conselho da classe. R$ 100,00 

Médico 01 48 R$ 9.537,41 30h Graduação em medicina e registro ativo no conselho da classe. R$ 100,00 

Motorista 03 9 R$ 1.422,51 40h 
Ensino fundamental, com Carteira Nacional de Habilitação categoria 
“D” (Anexo da LC 1.322/2016). 

R$ 50,00 

Procurador jurídico 02 40 R$ 6.455,20 20h 
Graduação em direito, com inscrição regular junto à respectiva 
Seccional da OAB e 02 anos de atividade jurídica ou exercício de 
advocacia. (LC 1400/2017). 

R$ 100,00 

Supervisor de administração 01 24 R$ 2.957,26 40h 
Ensino médio completo com experiência mínima de 01 (um) ano em 
direção, supervisão e execução em atividades relativas a diversos 
setores da Administração Pública. (Anexo da LC 1.322/2016). 

R$ 60,00 
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3.2 
 
3.3                 

Os ocupantes dos cargos ficarão sujeitos à prestação das cargas horárias mencionadas e serão exercidas de acordo com 
as recomendações, necessidades e conveniências da Prefeitura Municipal de Zacarias.  
Quando não houver candidato inscrito com ensino médio completo para o cargo de Agente Comunitário de Saúde 
poderá ser admitido a contratação de candidato com ensino fundamental, que deverá comprovar a conclusão do 
ensino médio em três anos. (Lei 13.595/2018). 
  

4 DAS INSCRIÇÕES 
4.1 A inscrição neste Concurso Público implica, desde logo, o conhecimento e tácita aceitação pelo candidato, das condições 

estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.  
4.1.1 Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o edital completo deste certame e certificar-se de que está 

de acordo com suas disposições e de que preencherá todos os requisitos exigidos.  
4.1.2 O candidato é o único responsável pelas declarações prestadas, sendo que, constatadas divergências insanáveis ou que 

provoquem prejuízo a outros candidatos quanto aos dados constantes no formulário de inscrição, a qualquer tempo, 
sujeitará o cancelamento da inscrição, assim como anulação de todos os atos dela decorrentes, sem prejuízo de 
eventuais ações legais.  

4.1.3 Não serão deferidas inscrições via internet não recebidas por falhas em computadores, congestionamento de linhas, 
preenchimento incorreto de dados no formulário de inscrição ou outros fatores de ordem técnica que impossibilitem 
a concretização da inscrição.  

4.1.4 Efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos de alteração do Cargo Público escolhido.  
4.2 Para efetuar a inscrição é imprescindível que o candidato possua o Cadastro de Pessoa Física (CPF) e Registro Geral (RG 

– Documento de Identidade). 
4.3 As inscrições serão realizadas EXCLUSIVAMENTE PELA INTERNET, conforme procedimento a seguir:  
4.3.1 A inscrição deverá ser efetuada no período entre a 0:00h (zero hora) do dia 29 de Janeiro até as 23:59hs (vinte e três 

horas e cinquenta e nove minutos) do dia 02 de Fevereiro de 2018 (horário de Brasília/DF) através de formulário 
específico disponível na página eletrônica da GL Consultoria (https://glconsultoria.listaeditais.com.br/).  

4.3.1.1 Os boletos serão gerados para pagamento com vencimento no dia útil imediatamente após o encerramento das 
inscrições. Não será aceito, sob nenhuma hipótese, o pagamento de boleto vencido. 

4.3.1.2 Os candidatos deverão inscrever para um único cargo. 
4.3.1.3 A inscrição será efetuada apenas via internet, sendo que o candidato deverá acessar o site 

(https://glconsultoria.listaeditais.com.br/) onde terá acesso ao edital e seus anexos, ao formulário de Inscrição e aos 
procedimentos necessários à efetivação da inscrição. O candidato deverá preencher completamente o formulário de 
inscrição, imprimir o boleto bancário e efetuar o pagamento referente à inscrição na rede bancária, conforme os 
procedimentos estabelecidos abaixo: 

 a) Acessar o site da GL Consultoria dentro do período de inscrição pelo endereço eletrônico:  
https://glconsultoria.listaeditais.com.br/; 

b) Localizar o certame do órgão pretendido e clicar em “Mais detalhes”; 
c) Clicar no link “Área do Candidato”; 
d) Inserir o número do CPF; 
e) Fazer o cadastro completo se for o primeiro acesso, caso já esteja cadastrado realizar somente o login informando 

CPF e senha e realizar a inscrição; 
f) Ler e aceitar o requerimento de inscrição, preencher o formulário de inscrição, transmitir os dados via Internet e 

imprimir o boleto bancário; 
g) O boleto bancário disponível no endereço eletrônico https://glconsultoria.listaeditais.com.br/ deverá ser impresso 

para o pagamento do valor da inscrição, após a conclusão do preenchimento do formulário de solicitação de 
inscrição on-line; 

h) O pagamento do boleto deverá ser feito, obrigatoriamente, na rede bancária, e gerados para pagamento com 
vencimento no dia útil imediatamente após o encerramento das inscrições, caso contrário, não será considerado. 

i) Em caso de feriado ou evento que acarrete o fechamento de agências bancárias na localidade em que se encontra 
o candidato, o boleto deverá ser pago antecipadamente. 

j) O candidato que efetuar o agendamento de pagamento de sua inscrição deverá atentar para a confirmação do 
débito em sua conta corrente. Não tendo ocorrido o débito do valor agendado (e consequente crédito na conta da 
Prefeitura) a inscrição não será considerada válida. 

k) As inscrições efetuadas, via Internet, somente serão confirmadas após a comprovação do pagamento do valor da 
inscrição; 

https://glconsultoria.listaeditais.com.br/
https://glconsultoria.listaeditais.com.br/
https://glconsultoria.listaeditais.com.br/
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l) Serão canceladas as inscrições com pagamento efetuado com valor menor do que o estabelecido e as solicitações 
de inscrição cujos pagamentos forem efetuados após a data de vencimento dos boletos. 

m) As correções dos dados cadastrais poderão ser feitas somente até o término das inscrições mediante pedido do 
candidato, através do site da GL Consultoria (https://glconsultoria.listaeditais.com.br/). 

n) O candidato que não efetuar as correções dos dados cadastrais (principalmente a data de nascimento que será 
utilizada como critério de desempate) não poderá interpor recurso em favor de sua situação após a divulgação 
dessas informações na lista de classificação, arcando com as consequências advindas de sua omissão. 

o) A GL Consultoria e a Prefeitura não se responsabilizam por solicitações de inscrições via Internet não recebidas por 
motivo de ordem técnica dos computadores, falha de comunicação, congestionamento de linhas de comunicação, 
bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados. 

p) As inscrições via internet devem ser feitas com antecedência, evitando o possível congestionamento de 
comunicação no site https://glconsultoria.listaeditais.com.br/ nos últimos dias de inscrição. 

q) O descumprimento das instruções de inscrição poderão implicar da não efetivação da inscrição. 
4.3.1.4 O candidato deverá acompanhar a publicação do EDITAL DE DEFERIMENTO DAS INSCRIÇÕES para comprovar sua 

situação no Concurso Público e, caso seu nome não conste da lista de deferidos deverá entrar em contato com a 
empresa tendo consigo o comprovante de pagamento e o formulário de inscrição. 

4.4 A devolução do valor referente à inscrição somente ocorrerá se o Concurso Público nº 001/2018, do Município de 
Zacarias não se realizar.  

4.5 São condições para investidura no Cargo Público que serão averiguados por ocasião da posse nos termos da LC 449/2003:  
4.5.1 Ser brasileiro nato ou naturalizado, e se estrangeiro, gozar de prerrogativas legais em vigor; 
4.5.2 Ter no mínimo 18 anos de idade na data da posse; 
4.5.3 Haver cumprido as obrigações com o serviço militar, em sendo do sexo masculino; 
4.5.4 Estar em gozo de seus direitos políticos; 
4.5.5 Gozar de boa saúde física e mental, comprovada por exame médico; 
4.5.6 Ter sido previamente aprovado no concurso público. 
4.5.7 Possuir habilitação profissional para o exercício das atribuições inerentes ao cargo conforme previsão no edital e 

respectivas legislações municipais e nacionais. 
4.6 Caberá à Comissão Organizadora do Concurso Público decidir sobre a regularidade e deferimento das inscrições. 
4.6.1 As inscrições, eventualmente indeferidas, serão divulgadas através de Edital que será afixado no Mural da Prefeitura 

Municipal de Zacarias e publicado em jornal Oficial do município.  
4.6.2 Da publicação do indeferimento das inscrições, fica assegurada ao candidato interposição de recurso no prazo de 02 

(dois) dias, a contar da data de publicação.  
4.6.3 Caberá a Comissão Organizadora do Concurso Público julgar os pedidos de recursos no prazo de até 05 (cinco) dias.  
4.6.4 Interposto o recurso e não julgado no prazo de 05 (cinco) dias, o candidato poderá participar, condicionalmente, das 

provas que se realizarem, até a decisão do recurso, permanecendo no Concurso Público, se está lhe for favorável, e 
dele sendo excluído, se contrária.  

4.7 A qualquer tempo, poder-se-á anular inscrição, prova ou nomeação do candidato, desde que sejam verificadas 
falsidades de declarações e/ou irregularidades nas provas ou nos documentos apresentados.  

4.8 Das inscrições para candidatos portadores de deficiência 
4.8.1 Às pessoas portadoras de deficiência que pretendam fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas no inciso VIII 

do artigo 37 da Constituição Federal e na Lei nº 7.853/89 é assegurado o direito de inscrição para os cargos em Concurso 
Público, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras. 

4.8.2 Somente haverá reserva, e consequente convocação de candidatos, para vagas para pessoas portadoras de deficiência 
no teor e nos percentuais exigidos por lei. 

4.8.3 Consideram-se pessoas portadoras de deficiência aquelas que se enquadrem nas categorias discriminadas no artigo 4º 
do Decreto Federal nº 3.298/99 e alterações do Decreto Federal nº 5.296/04. 

4.8.3.1 O candidato deverá declarar, quando da inscrição, ser portador de deficiência, especificando-a no Formulário de 
Inscrição, e ainda deverá postar em carta registrada, até o último dia útil do período de inscrição, à GL Consultoria, 
Município de Bady Bassitt, CEP 15115-000, Caixa Postal nº 121 os documentos a seguir: 

4.8.3.1.1 Laudo médico, (original ou cópia autenticada), 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 também, o seu nome, documento 
de identidade (RG), número do CPF e opção de cargo. 

4.8.3.2 Em cumprimento ao disposto no artigo 37, Inciso VIII da Constituição Federal, bem como na forma do Decreto Federal 
nº 3.298/99, às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o percentual de 5% (cinco por cento) das vagas do 

https://glconsultoria.listaeditais.com.br/
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Concurso Público, assim como das que vierem a surgir ou forem criadas durante o prazo de validade do Concurso 
Público. 

4.8.4 As pessoas portadoras de deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no Decreto nº 3.298/99, 
particularmente em seu artigo nº 40, participarão do Concurso Público em igualdade de condições com os demais 
candidatos, no que se refere a: conteúdo das provas, avaliação, critério de aprovação, horário, local de aplicação das 
provas e nota mínima exigida para todos os demais candidatos. Os benefícios previstos no referido artigo nº 40, 
parágrafos 1º e 2º, deverão ser requeridos por escrito durante o período das inscrições. 

4.8.5 Os candidatos que necessitarem da 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. 

4.8.6 O atendimento às condições solicitadas ficará sujeito à análise de viabilidade e razoabilidade do pedido. 
4.8.7 Os Deficientes Visuais “cegos” somente prestarão as provas mediante leitura através do sistema BRAILE, e suas 

respostas deverão ser transcritas também em BRAILE. Sendo que os referidos candidatos deverão levar, para esse fim, 
no dia da aplicação das provas REGLETE E PUNÇÃO OU MÁQUINA ESPECÍFICA. 

4.8.8 Aos deficientes visuais (amblíopes) serão oferecidas provas ampliadas, desde que requeridas no momento da inscrição, 
com tamanho de letra correspondente a corpo até 24. 

4.8.9 Os candidatos que, dentro do prazo do período das inscrições, não atenderem aos dispositivos mencionados neste 
edital, serão considerados como não portadores de deficiência. 

4.8.10 A publicação do resultado final do Concurso Público será feita em duas listas, contendo a primeira à pontuação de 
todos os candidatos, inclusive a dos portadores de deficiência, e a segunda, somente a pontuação destes últimos. 

4.8.11 Será eliminado da lista de deficientes o candidato cuja deficiência, assinalada no Formulário de Inscrição, não seja 
constatada ou incompatível com o desempenho da função através de laudo médico especialmente elaborado para este 
fim. 

4.8.12 O candidato portador de deficiência que, no ato da inscrição não declarar essa condição, não poderá impetrar recurso 
em favor de sua situação. 

4.8.13 Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de readaptação, 
licença por motivo de saúde ou aposentadoria por invalidez. 
 

5 DAS PROVAS 
5.1 Este Concurso Público constará de PROVA ESCRITA e PROVA PRÁTICA 
5.1.1 A PROVA ESCRITA terá caráter ELIMINATÓRIO/CLASSIFICATÓRIO, com questões objetivas, de múltipla escolha, 

compatíveis com o nível de escolaridade, com a formação acadêmica exigida e com as atribuições da Cargo Público.  
5.1.1.1 Somente serão considerados CLASSIFICADOS os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 50% (cinquenta por 

cento) de aproveitamento na Prova Escrita.  
5.1.2 A PROVA PRÁTICA terá caráter ELIMINATÓRIO/CLASSIFICATÓRIO, e propõe-se aferir a experiência prática relacionada 

ao cargo público que se inscreveu. 
5.1.2.1 Serão ELIMINADOS os candidatos ausentes na Prova Prática seja qual for o motivo alegado. 
5.2 Somente será admitido à prestação das provas o candidato que comprovar, no ingresso, sua Identidade e Inscrição, 

mediante os documentos hábeis.  
5.2.1 Para comprovação de sua identidade o candidato poderá apresentar qualquer um dos seguintes documentos: Cédula 

de Identidade - RG; Carteira de Identidade Profissional; Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS); Certificado 
Militar (para pessoas do sexo masculino); Carteira Nacional de Habilitação, emitida de acordo com a Lei 9.503/97 (com 
foto) e Passaporte. 

5.2.1.1 Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das provas, documento de identificação, 
por motivo de perda, roubo ou furto, deverá ser apresentado documento que ateste o registro da ocorrência em órgão 
policial com data anterior não superior a 60 dias. 

5.2.1.2 Para participação na Prova Prática para a Cargo Público de Motorista será OBRIGATÓRIA a apresentação da Carteira 
Nacional de Habilitação categoria “D” ou superior válida e não vencida a mais de 30 dias, sendo atribuída nota 0,00 
(zero) ao candidato que não atender esta condição. 

5.2.2 O candidato que não configurar na lista de deferimentos deverá ainda comprovar o pagamento referente ao 
recolhimento da taxa de inscrição apresentado o boleto bancário em seu nome quitado. 

5.3 O candidato somente poderá retirar-se do local de aplicação da Prova Escrita, após 60 (SESSENTA) MINUTOS do início 
da mesma, salvo em caso de extrema necessidade, desde que acompanhado por um fiscal volante e autorizado pelo 
fiscal de sala.  
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5.4 Durante as provas 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 
autorizado e estritamente necessário para a realização das provas.  

5.5 Será automaticamente DESCLASSIFICADO do Concurso Público o candidato que:  
5.5.1 Apresentar-se após o horário estabelecido, não sendo admitida qualquer tolerância; 
5.5.2 Não comparecer às provas, seja qual for o motivo alegado; 
5.5.3 Não apresentar a documentação de identificação exigida; 
5.5.4 Ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fiscal; 
5.5.5 Lançar mão de meios ilícitos para executar as Provas; 
5.5.6 Comunicar-se de qualquer modo com outro candidato durante a realização das Provas; 
5.5.7 Estiver fazendo uso de qualquer tipo de equipamento eletrônico ou de comunicação (bip, agenda eletrônica, walkman, 

receptor, gravador, pager, telefone celular, notebook, palmtop, smartphones, relógio digital, ou outros equipamentos 
similares); 

5.5.8 Não devolver integralmente o material recebido; 
5.5.9 Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido; 
5.5.10 Agir com incorreção ou descortesia para com qualquer membro da equipe encarregada da aplicação das Provas.  
5.5.11 Permanecer sem prévia autorização dentro do local de realização das provas.  
5.5.12 Descumprir as instruções contidas no Caderno de Questões e/ou Folha de Resposta Definitiva. 
5.6 Aos ficais de sala reservam-se o direito: 
5.6.1 Circular pela sala livremente e posicionar em diferentes locais com o objetivo de fiscalizar; 
5.6.2 Trocar candidatos de lugares se necessário; 
5.6.3 Manter a ordem, evitando conversas desnecessárias ao andamento das atividades. 
5.7 Os eventuais pertences pessoais dos candidatos, tais como: bolsas, sacolas, bonés, chapéus, gorros ou similares, 

equipamentos eletrônicos deverão ser acomodados em local a ser indicados pelos fiscais de sala, onde deverão 
permanecer durante todo o período de permanência dos candidatos no local de prova.  

5.7.1 Os aparelhos eletrônicos deverão ser desligados pelo candidato antes do início das provas.  
5.8 O candidato que, eventualmente necessitar alterar algum dado constante do Formulário de Inscrição ou fazer alguma 

reclamação ou sugestão, deverá procurar o Fiscal de Coordenação no local em que estiver prestando a Prova, que 
deverá constar na FOLHA DE OCORRÊNCIA.  

5.9 Os candidatos deverão comparecer, no mínimo, com 30 (TRINTA) MINUTOS DE ANTECEDÊNCIA ao horário marcado 
para o início das Provas, após o fechamento dos portões não será permitida a entrada de candidatos retardatários.  

5.10 Não haverá sob qualquer pretexto ou motivo, segunda chamada para realização das provas.  
5.11 As datas das provas, de qualquer fase, não poderão ser alteradas em razão da coincidência com datas e horários de 

qualquer outro acontecimento por interesse dos candidatos, incluindo a coincidência com outros Concursos 
Públicos/Processos Seletivos.  
 

6 DA PROVA ESCRITA 
6.1 A realização da PROVA ESCRITA está inicialmente prevista para realizar-se no dia 04 DE MARÇO DE 2018. 
6.1.1 O EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A PROVA ESCRITA constando a comprovação da data e a divulgação do horário e local 

de realização da Prova Escrita serão oportunamente divulgados. 
6.1.2 Recomenda-se ao candidato chegar ao local das provas com pelo menos 30 (trinta) minutos de antecedência para o 

horário marcado para início das provas. 
6.2 A PROVA ESCRITA constará de 04 (quarenta) questões de teste de múltipla escolha, com 04 (quatro) alternativas, sendo 

somente 01 (uma) a correta, avaliadas numa escala de 0,00 (zero) a 10,00 (dez) pontos e terá a duração de 3H (DUAS 
HORAS), já incluído o tempo para o preenchimento da folha de respostas. 

6.2.1 A composição da PROVA ESCRITA será conforme segue:  
BLOCO COMUM – 25 Questões BLOCO ESPECÍFICO – 15 Questões 

Língua Portuguesa Matemática (Raciocínio lógico) Conhecimentos Gerais Conhecimentos Específicos 

10 Questões 10 Questões 05 Questões 15 Questões 
 

6.2.1 O conteúdo programático da prova escrita será o constante do ANEXO I – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO. 
6.3 O candidato lerá as questões no Caderno de Questões e marcará suas respostas. 
6.4 Ao terminar, o Candidato solicitará a FOLHA DE RESPOSTAS DEFINITIVA, para a qual transcreverá, com caneta 

esferográfica de tinta azul ou preta, as respostas anteriormente assinaladas no Caderno de Questões. 
6.4.1 O candidato deverá sob sua reponsabilidade: 
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7 DA PROVA PRÁTICA 
7.1 A realização da PROVA PRÁTICA está prevista para o mês de MARÇO DE 2018 e a convocação dos candidatos contendo 

data, horário e local de realização será oportunamente publicada em jornal oficial do município. 
7.2 Para os cargos públicos que exigirem a realização de Prova Prática e Prova Escrita, cada uma será avaliada numa escala 

de 0,0 (zero) a 5,00 (cinco) pontos e pontuação total será a soma das notas obtidas. 
7.3 Serão convocados a participar da PROVA PRÁTICA todos os candidatos inscritos e classificados na Prova Escrita para a 

Cargo Público de MOTORISTA, até 5 (cinco) vezes o número de vagas e os demais empatados, se houver, com o (a) 15º 
(décimo quinto). 

7.4 As provas serão individuais, não sendo tolerada a comunicação entre os candidatos, nem utilização de livros, notas, 
impressos, celulares, calculadoras e similares, a não ser os equipamentos imprescindíveis à realização do procedimento 
prático, autorizados pela Comissão Organizadora do Concurso Público. 

7.5 Reserva-se aos Fiscais, mediante a autorização dos Membros da Comissão Organizadora do Concurso Público presentes, 
o direito de excluir do recinto e eliminar do restante da Prova Prática o candidato cujo comportamento for considerado 
inadequado, bem como tomar medidas saneadoras, restabelecer critérios outros, para resguardar a execução individual 
e correta aplicação das provas, sem prejuízo dos demais candidatos. 

7.6 Das especificações:  
7.6.1 A Prova Prática para o cargo de MOTORISTA constituirá na execução de exercícios específicos, que de acordo com as 

determinações do examinador constará da execução das seguintes tarefas: percurso, rampa e estacionamento, entre 
outras atividades correlatas ao emprego, objetivando a avaliação do desempenho e a suficiência para exercer a função.  

7.6.1.1 Para a atribuição da pontuação na Prova Prática, o candidato, deverá demonstrar durante a execução: Conhecimento 
prático e destreza na execução das tarefas; Conhecimentos e correta utilização dos equipamentos necessários ao 
desenvolvimento das atividades relacionadas à função; Habilidade ao realizar manobras comuns à função; Agilidade na 
execução das tarefas; Atenção e percepção e; Modo correto de utilização dos EPI’s (Equipamentos de Proteção 
Individual) quando necessários. 

7.6.1.2 A pontuação será atribuída observando as escalas, conforme tabela a seguir: 

 Item Pontos  

 a) Percurso. De 0,00 a 1,50  

 b) Exercício de rampa. De 0,00 a 1,00  

 c) Exercício de estacionamento. De 0,00 a 1,00  

 d) Postura geral e noção para o desenvolvimento das atividades. De 0,00 a 1,50  

 Total Até 5,00  

  
 

8 DA CLASSIFICAÇÃO 
8.1 Os candidatos serão classificados por ordem decrescente em função dos pontos obtidos na Prova Escrita. 
8.2 Na hipótese de igualdade de nota final terá preferência o candidato que, nessa ordem, tiver:  
8.2.1 Maior idade. 
8.2.2 Tiver maior número de filhos menores que 21 anos. 
8.2.3 Persistindo o empate entre os candidatos, depois de aplicados todos os critérios acima, o desempate se dará por meio 

de sorteio em sessão pública. 
 

a) Verificar o nome, número de inscrição e os demais dados impressos.  
b) Assinar no local apropriado.  
c) Marcar as respostas no campo correspondente a cada questão. 
d) NÃO amassar, NÃO dobrar e NÃO rasurar. 
e) Entregar, após o preenchimento, ao fiscal da sala. 

6.4.1.1 Em nenhuma hipótese haverá a substituição desta FOLHA DE RESPOSTAS DEFINITIVAS por erro de preenchimento do 
candidato. 

6.6 Não serão computadas questões não respondidas ou que contenham emenda ou rasura, ainda que legível, ou mais de 
uma resposta, mesmo que uma delas esteja correta, bem como as que tenham sido respondidas a lápis. 

6.6.1 MODELO DE PREENCHIMENTO 
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9 DOS RECURSOS 
9.1 O prazo para interposição de recurso será de 3 (três) dias corridos do fato que lhe deu origem, a contar do dia seguinte 

da divulgação do evento no site da Prefeitura do Município de Zacarias e no site da GL Consultoria. 
9.1.1 Somente serão considerados os recursos interpostos dentro do PRAZO ESTIPULADO para a fase a que se referem, sendo 

os demais sumariamente considerados como INDEFERIDOS. 
9.2 Poderão ser objeto de interposição de recursos: o indeferimento das inscrições, gabarito da prova escrita, resultado da 

prova escrita, resultado da prova prática e classificação final. 
9.2.1 Para a interposição de recursos o candidato deverá, OBRIGATORIAMENTE, dentro do prazo estipulado, acessar o 

endereço eletrônico https://glconsultoria.listaeditais.com.br/ preencher o formulário próprio disponibilizado para 
recurso e enviá-lo via internet. 

9.3 Caberá recurso à Comissão Organizadora do Concurso Público contra erros materiais ou omissões de cada etapa, 
constituindo as etapas: publicação do Edital, inscrição dos candidatos, divulgação do gabarito oficial e divulgação da 
pontuação provisória nas provas escritas.  

9.4 O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito, haja vista que recursos inconsistentes, intempestivos 
ou cujo teor desrespeite a Comissão Organizadora do Concurso Público, a Empresa realizadora, a Prefeitura do 
Município de Zacarias ou qualquer um de seus servidores serão indeferidos, assim como serão rejeitados os recursos 
não fundamentados, e os que não contiverem dados necessários à identificação do candidato, como seu nome, número 
de inscrição e cargo público.  

9.5 Os eventuais recursos deverão ser individuais, por questão ou avaliação, com a indicação daquilo em que o candidato 
se julgar prejudicado, e devidamente fundamentado, comprovando as alegações com citações de artigos, de legislação, 
itens, páginas de livros, nomes dos autores etc., e ainda, a exposição de motivos e argumentos com fundamentações 
circunstanciadas, conforme supra referenciado.  

9.6 A decisão da banca examinadora, constituída pelas Comissões Fiscalizadora e Organizadora do Concurso Público será 
irrecorrível, consistindo em última instância para recursos, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não 
caberão recursos administrativos adicionais, exceto em casos de erros materiais, havendo manifestação posterior.  

9.7 Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão de recursos, recursos de recursos e/ou recurso de gabarito 
oficial definitivo, exceto no caso previsto no subitem anterior.  

9.8 Se do exame de recursos resultar anulação de item integrante de prova, a pontuação correspondente a esse item será 
atribuída a todos os candidatos, independentemente de terem recorrido ou ainda se houver alteração, por força de 
impugnações, de gabarito oficial preliminar de item integrante de provas, essa alteração valerá para todos os 
candidatos, independentemente de terem recorrido.  

9.9 Caberá a Banca Examinadora julgar os pedidos de recursos no prazo de até 05 (cinco) dias.  
9.10 As respostas aos recursos recebidos serão divulgadas através de publicação em jornal oficial do município. 

 
 

10 DA NOMEAÇÃO 
10.1 A convocação para admissão dos candidatos aprovados e classificados será de inteira responsabilidade da Prefeitura 

Municipal de Zacarias, e obedecerá, rigorosamente, a ordem de classificação dos candidatos.  
10.1.2 O candidato convocado tem prazo de 05 dias úteis para comparecer a Divisão de Recursos Humanos da Prefeitura 

Municipal e manifestar interesse pela vaga, bem como comprovar que atende todos os requisitos do edital, sendo que 
se não comparecer no prazo estabelecido, terá exaurido seus direitos no Concurso Público.  

10.2 Processada a escolha de vaga pelo candidato ou seu procurador, não será permitida a desistência para nova escolha, 
sob qualquer pretexto. 

10.3 Para efeito de nomeação, fica o candidato convocado responsável por apresentar no prazo estabelecido pelo setor 
competente da Prefeitura Municipal de Zacarias, além de outros possivelmente exigidos em razão das circunstâncias 
que envolveram a respectiva participação no presente certame, cópias simples e/ou acompanhada dos originais, dos 
seguintes documentos: 

 I. 1 (uma) foto 3X4 (recente); 
II. Carteira de Identidade; 

III. Cadastro de Pessoa Física; 
IV. PIS/PASEP; 
V. Título de Eleitor e Certidão da Justiça Eleitoral de que está quite com as obrigações eleitoral (www.tse.jus.br), ou 

comprovante de ter votado da última eleição; 
VI. Certidão de Nascimento ou Casamento, de acordo com estado civil;  

VII. Certificado de Reservista se for o caso; 

https://glconsultoria.listaeditais.com.br/
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VIII. Certidão de Nascimento dos filhos se for o caso; 
IX. Carteira de Vacinação de filhos menores de 06 anos; 
X. Documento de Habilitação Específica para o exercício da Cargo Público; 

XI. Declaração de próprio punho de acúmulo ou não de cargo/Cargo Público e horário de trabalho expedido pela 
autoridade competente na hipótese de acúmulo, e em caso de já ter exercido cargo ou emprego na 
Administração Pública, apresentar exoneração ou rescisão do último vínculo funcional; 

XII. Carteira de Trabalho; 
XIII. Comprovante de Residência; 
XIV. Para o cargo Público de Agente Comunitário de Saúde o candidato convocado deverá apresentar DECLARAÇÃO 

DE MORADIA conforme ANEXO II – Declaração de Moradia, assinada por duas testemunhas, maiores de dezoito 
anos residentes em um raio de até 100 metros de sua residência. 

XV. Outros documentos que a Prefeitura Municipal de Zacarias julgar necessários, os quais serão solicitados em 
tempo hábil e de forma inequívoca. 

10.4 A posse do candidato aprovado, ocupante de cargos, funções, empregos no âmbito do serviço público federal, estadual 
e municipal, fica condicionada ao cumprimento da Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998, que altera 
o parágrafo 10 do artigo 37 da Constituição Federal. 

10.5  Os atos referentes à convocação para preenchimento das vagas serão feitos por publicação em jornal Oficial do 
município, sendo de inteira responsabilidade do candidato interessado, o acompanhamento. 

10.6 Em caso de não atendimento ao prazo de convocação ou a não comprovação de preenchimento dos requisitos 
previstos, não será efetivada a posse. 

10.7 Serão contratados os candidatos aprovados no Concurso Público, de acordo com a classificação final, sendo a 
contratação condicionada à existência de recursos financeiros, à necessidade, exclusivo interesse e conveniência da 
Administração Municipal, dentro do prazo de validade do Concurso Público, dependendo está ainda da existência de 
cargo vago. 

10.8 O período de validade do Concurso Público não gera para a Prefeitura Municipal de Zacarias a obrigatoriedade de 
aproveitar os candidatos aprovados.  

10.9 A aprovação do candidato neste Concurso Público não implicará a obrigatoriedade de sua admissão, cabendo à 
Administração Municipal o direito de efetuar convocações apenas de acordo com suas necessidades, interesse público, 
disponibilidade financeira e obediência à Lei de Responsabilidade Fiscal. 
 

11 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
11.1 A inscrição do candidato importará no conhecimento das presentes instruções e na aceitação das condições do 

Concurso Público, tais como se acham estabelecidas neste Edital e nas normas legais pertinentes.  
11.2 A inexatidão das afirmativas e/ou irregularidades na documentação, mesmo que verificadas a qualquer tempo, em 

especial por ocasião da contratação, acarretarão a nulidade da inscrição com todas as suas decorrências, sem prejuízo 
das demais medidas a serem tomadas, inclusive, as de natureza, administrativa, civil e criminal.  

11.3 Os candidatos NÃO receberão avisos e convocações individuais via Correio ou E-mail, sendo o acompanhamento das 
publicações, editais, avisos e comunicados referentes ao Concurso Público de sua inteira responsabilidade. Não serão 
prestadas por telefone informações relativas ao resultado do Concurso Público.  

11.4 A GL CONSULTORIA não fornecerá nem recomendará material de estudos ou apostilas específicas para este Concurso 
Público, assim como não se responsabilizará por livros, cursos, textos, apostilas ou demais materiais publicados para 
esta finalidade. Os candidatos deverão orientar seus estudos pelo Conteúdo Programático presente neste Edital.  

11.5 A Prefeitura Municipal de Zacarias reserva-se o direito de homologar Cargo Público deste Concurso Público parcialmente 
observando o término de todas as etapas dos mesmos.  

11.6 Depois de decididos todos os eventuais pedidos de revisão de nota será publicado o Resultado Final, a partir do qual 
poderá ser interposto recurso no prazo de até (02) dois dias, desde que se constate eventual irregularidade ou 
preterição de formalidade substancial.  

11.6.1 No caso do item anterior, eventuais recursos deverão ser julgados mediante decisão fundamentada no prazo de até 
(10) dez dias, de sua interposição.  

11.6.2 Após, deverá ser elaborado Relatório Final e encaminhado para o Prefeito Municipal de Zacarias para a devida 
Homologação e, em caráter excepcional, para a Homologação parcial das Funções públicas que já contam com a 
publicação do Resultado Final.  

11.7 Os Cadernos de Questões e as Folhas de Respostas Definitivas poderão ser incinerados 120 (cento e vinte) dias após a 
homologação do presente Concurso Público, exceto aquelas para as quais foram apresentados recursos.  
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11.8 Não será fornecido documento comprobatório de participação ou classificação no presente Concurso Público, valendo 
para esse fim a publicação no jornal Oficial do município.  

11.9 O Município de Zacarias e a GL Consultoria, não se responsabilizam por quaisquer cursos, textos, apostilas e outras 
publicações referentes a este Concurso Público.  

11.10 As disposições deste Edital poderão ser alteradas ou complementadas, enquanto não efetivado o fato respectivo, 
através da publicação de Edital correspondente.  

11.11 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora do Concurso Público.  
 

Zacarias/SP, 17 de janeiro de 2018. 
 
 
 

LUCINEIA ZACARIAS 
Prefeito Municipal  
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ANEXO I – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
CARGO PÚBLICO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Agente 
administrativo 

10 QUESTÕES: LÍNGUA PORTUGUESA: Compreensão e interpretação de texto. Reconhecimento de tipos e gêneros textuais. Fonética e 
fonologia. Emprego das classes de palavras. Sintaxe da oração e do período. Semântica. Ortografia oficial. Acentuação gráfica. Pontuação. 
Concordância verbal e nominal. Regência. Crase. Coesão e coerência.  
10 QUESTÕES: MATEMÁTICA: Noções de lógica: proposições, conectivos, negação de proposições compostas. Conjuntos: caracterização, 
pertinência, inclusão, igualdade. Operações: união, interseção, diferença e produto cartesiano. Composição de funções. Função inversa. 
Principais funções elementares: 1º grau, 2º grau, exponencial e logarítmica. Médias aritméticas e geométricas. Progressões aritméticas e 
geométricas. Análise combinatória. Trigonometria. Geometria. Matrizes e Determinantes. Regra de três simples e composta. Juros e 
porcentagem. 
05 QUESTÕES: CONHECIMENTOS GERAIS: Demonstrar conhecimento sobre assuntos inerentes a vida em sociedade. Fatos e notícias locais, 
nacionais e internacionais veiculados em meios de comunicação de massa, como jornais, rádios, Internet e televisão. Cultura e sociedade: 
música, literatura, artes, arquitetura, transportes, economia, segurança, educação, tecnologia, energia, relações internacionais, rádio, 
cinema, teatro, jornais, revistas e televisão. Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus impactos na sociedade contemporânea. 
Meio ambiente e cidadania: problemas, desenvolvimento sustentável e ecologia, suas inter-relações e suas vinculações históricas, políticas 
públicas, aspectos locais e globais. Aspectos fundamentais sobre saúde, qualidade de vida, prevenção de doenças e alimentação saudável. 
Aspectos gerais sobre a história e a geografia brasileira. História e aspectos relevantes do município. 
15 QUESTÕES: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Rotinas de escritório: Atendimento telefônico e pessoal. Arquivamentos. Encaminhamentos 
de documentos. Identificação e digitação de documentos: ofícios, atas, mensagens, acórdãos, resoluções, convites, convocações, leis, 
decretos, portarias, atos administrativos, memorandos, cartas, circulares, atestados, requerimentos, expedientes, processos, remessas. 
Recebimento, encaminhamento e arquivamento de documentos oficiais. Informática: Internet: navegação básica, hyperlinks, acesso às 
páginas eletrônicas (URL), utilização de ferramentas de busca; Serviços Web: transferências de arquivos (download e upload); correio 
eletrônico (Webmail e programas cliente); ferramentas de bate-papo; Segurança: conceitos de vírus, spam, certificados de segurança; acesso 
a sites seguros. Cuidados e prevenções; antivírus; AntiSpam; Hardware: conceitos básicos dos componentes de um computador; dispositivos 
de entrada e saída; novos dispositivos de armazenamento; Sistema operacional Windows: conceitos básicos de operação com arquivos; 
pastas; atalhos; Ambientes de Rede: compartilhamento de arquivos em rede; conexões de rede; impressão remota de arquivos; Aplicativos 
no ambiente Windows: abrir e salvar documentos; configuração do leiaute de página; inserção de figuras, tabelas e objetos; teclas de atalho; 
formatação e impressão de arquivos; Editor de texto: conceitos e operações básicas; edição e formatação de documentos; inserção de 
cabeçalhos, rodapés e numeração de páginas; uso de estilos de formatação; corretores ortográfico e gramatical; proteção de documentos; 
Editor de planilhas eletrônicas: conceitos e operações básicas; conceitos de células, linhas e colunas; elaboração de planilhas; cálculos usando 
fórmulas e funções; classificação de dados; inserção de gráficos; formatação de tabelas; Editor de apresentação: operações e conceitos 
básicos; formatação de apresentações; inserção de slide mestre; inserção de figuras e objetos; apresentação de slides. 
CASTIGLIONI, J.A.M. Assistente Administrativo. – 8ed. – São Paulo : Érica, 2016. 248 p. 

Agente 
comunitário de 
saúde 

10 QUESTÕES: LÍNGUA PORTUGUESA: Interpretação de texto. Ortografia oficial segundo o novo acordo ortográfico assinado pelos países de 
língua portuguesa. Pontuação. 
10 QUESTÕES: MATEMÁTICA: Operações básicas da matemática. Frações. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples. Média 
aritmética simples. Juros simples. Equação de 1º grau. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de medidas usuais. Noções de 
geometria: forma, perímetro, área, volume e ângulo Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema. 
05 QUESTÕES: CONHECIMENTOS GERAIS: Demonstrar conhecimento sobre assuntos inerentes a vida em sociedade. Fatos e notícias locais, 
nacionais e internacionais veiculados em meios de comunicação de massa, como jornais, rádios, Internet e televisão. Cultura e sociedade: 
música, literatura, artes, arquitetura, transportes, economia, segurança, educação, tecnologia, energia, relações internacionais, rádio, 
cinema, teatro, jornais, revistas e televisão. Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus impactos na sociedade contemporânea. 
Meio ambiente e cidadania: problemas, desenvolvimento sustentável e ecologia, suas inter-relações e suas vinculações históricas, políticas 
públicas, aspectos locais e globais. Aspectos fundamentais sobre saúde, qualidade de vida, prevenção de doenças e alimentação saudável. 
Aspectos gerais sobre a história e a geografia brasileira. História e aspectos relevantes do município. 
15 QUESTÕES: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Princípios e Diretrizes do SUS. Política Nacional da Atenção Básica (Portaria 2.488 de 
21/10/2011). Atribuições do Agente Comunitário de Saúde. Noções básicas sobre as principais doenças de interesse para a Saúde Pública: 
Diarreia, Cólera, Dengue, Doença de Chagas, Esquistossomose, Febre Tifoide, Meningite, Tétano, Sarampo, Tuberculose, Hepatite 
Hanseníase, Difteria, Diabete, Hipertensão Arterial, Raiva, Leishmaniose, Dengue, Zika Vírus, Febre Chikungunya e Outras. Doenças 
Sexualmente Transmissíveis e Métodos Anticoncepcionais, Aids. Noções básicas sobre: Higiene Corporal, Higiene da Água e Higiene dos 
Alimentos. Noções sobre: Vacinas, Vacinação, Imunização, Período de Incubação, Hospedeiro, Portador, Transmissibilidade. Noções sobre 
Reprodução Humana: Ciclo Menstruação, Gestação, Parto, Aborto, Puerpério, Pré-Natal. Noções sobre desenvolvimento Humano: Nutrição, 
Aleitamento Materno. Coleta do Lixo, Tratamento adequado do lixo, reciclagem do lixo, classificação do lixo. Poluição ambiental e 
Desmatamento. Lei nº 11.350/2011. 
Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. O trabalho do agente comunitário de saúde / 
Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. – Brasília : Ministério da Saúde, 2009. 
Brasil. Presidência da República. Decreto No 3.189, de 04 de outubro de 1999. Fixa diretrizes para o exercício da atividade de Agente 
Comunitário de Saúde (ACS), e dá outras providências [Internet]. Diário Oficial da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: 1999 Out 4 
[citado 2009 Ago 21]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3189.htm Acesso em: 21 agosto 2009. 
Brasil. Ministério da Saúde. Política nacional de atenção básica [Internet]. 4a ed. Brasília: Ministério da Saúde; 2007 [citado 2009 Ago 21]. 
Disponível em: http://dtr2004.saude.gov.br/dab/docs/publicacoes/pactos/pactos_vol4.pdf Acesso em: 21 agosto 2009. 
Brasil. Ministério da Saúde. Lei Nº 10.507, de 10 de julho de 2002. Cria a Profissão de Agente Comunitário de Saúde e dá outras providências 
[Internet]. Brasília: Ministério da Saúde; 2002 Jul 11 [citado 2009 Ago 21]. Disponível 
em: http://dtr2004.saude.gov.br/dab/docs/legislacao/lei10507_10_07_02.pdf Acesso em: 21 agosto 2009. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3189.htm
http://dtr2004.saude.gov.br/dab/docs/publicacoes/pactos/pactos_vol4.pdf
http://dtr2004.saude.gov.br/dab/docs/legislacao/lei10507_10_07_02.pdf
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Mobilização Nacional dos Agentes de Saúde [Internet]. Brasil: Mobilização Nacional dos Agentes de Saúde – MMS; 2009 [ citado 2009 Ago 
21]. Disponível em: http://www.mobilizacaonacional.kit.net/ Acesso em: 21 agosto 2009. 

Médicos 

10 QUESTÕES: LÍNGUA PORTUGUESA: Literatura Brasileira, Compreensão. Interpretação de texto, com domínio das relações morfossintáticas, 
semânticas e discursivas: tipologia textual, paráfrase, perífrase, síntese e resumo, significação literal e contextual de vocábulos, processos de 
coesão textual, coordenação e subordinação, emprego das classes de palavras. Concordância. Regência. Estrutura, formação e representação 
das palavras. Ortografia oficial segundo o novo acordo ortográfico assinado pelos países de língua portuguesa. Pontuação. 
10 QUESTÕES: MATEMÁTICA: Operações com números naturais, inteiros e racionais (forma fracionária e decimal) e comparação. Grandezas 
(comprimento, massa, tempo, área e capacidade) e respectivas unidades de medidas, Razão e proporção: porcentagem, grandezas 
diretamente e inversamente proporcionais (regra de simples e composta). Equação do primeiro e segundo grau. Resolução de situações 
problemas. Juros simples e compostos. Geometria: ponto, linha, reta, ângulos, polígonos, circulo, circunferência e sólidos geométricos. 
05 QUESTÕES: CONHECIMENTOS GERAIS: Demonstrar conhecimento sobre assuntos inerentes a vida em sociedade. Fatos e notícias locais, 
nacionais e internacionais veiculados em meios de comunicação de massa, como jornais, rádios, Internet e televisão. Cultura e sociedade: 
música, literatura, artes, arquitetura, transportes, economia, segurança, educação, tecnologia, energia, relações internacionais, rádio, 
cinema, teatro, jornais, revistas e televisão. Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus impactos na sociedade contemporânea. 
Meio ambiente e cidadania: problemas, desenvolvimento sustentável e ecologia, suas inter-relações e suas vinculações históricas, políticas 
públicas, aspectos locais e globais. Aspectos fundamentais sobre saúde, qualidade de vida, prevenção de doenças e alimentação saudável. 
Aspectos gerais sobre a história e a geografia brasileira. História e aspectos relevantes do município. 
15 QUESTÕES: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Área médica: Doenças Causadas por Bactérias; Doenças Causadas por Protozoários; Doenças 
Causadas por Vírus; Princípios Gerais do Uso dos Antimicrobianos; Micoses superficiais e profundas. Fisiologia renal. Hipertensão arterial; 
Insuficiência renal; Transtornos mentais e do comportamento decorrentes do uso de substância psicoativa. Esquizofrenia, transtornos 
esquizotípicos e delirantes. Transtornos do humor (afetivos). Transtornos neuróticos, relacionados ao estresse. Síndromes comportamentais 
associadas a perturbações fisiológicas e fatores físicos. Fraturas expostas. Lesões ortopédicas traumáticas em crianças e adolescentes. Dor 
lombar. Cálculos renais. Tumores renais. Doenças do ureter – obstrução e tumores. Nefrostomia. Doenças da bexiga, ovário, próstata, uretra, 
pênis; Patologia da gestação. Puerpério. Reprodução humana: planejamento familiar, sexualidade, infertilidade. Gestação de alto risco. 
Oncologia ginecológica. Puericultura: Conceitos, ações e perspectivas. Crescimento: fatores promovedores. Crescimento fetal. Crescimento 
pós-natal. Desenvolvimento. Particularidades digestivas do lactente. Necessidades nutricionais. Amamentação materna. O leite humano. 
Amamentação artificial. O esquema de amamentação. Higiene anti-infecciosa. Higiene mental. Distúrbios do crescimento. Desidratação. 
Hidratação oral. Desnutrição. Diarreia aguda. Parasitose. Icterícia Neonatal. Obstrução aguda das vias aéreas. Bronquiolite. Alergia 
respiratória. Asma. Tuberculose. Mecanismos gerais de ação das drogas. Principais grupos farmacológicos. Fármacos naturais e sintéticos. 
Farmacodinâmica dos principais compostos de cada grupo farmacológico. Mecanismos de ação e efeitos farmacológicos dos principais 
compostos. Farmacocinética e as principais indicações terapêuticas, os efeitos tóxicos mais importantes e as principais interações 
farmacológicas. Avaliação pré-anestésica. Medicação pré-anestésica. Monitoração do paciente anestesiado. Manutenção de vias aéreas. 
Anestésicos locais. Anestesias espinhais. Anestesia geral. Instrumentos teóricos componentes do Sistema Único de Saúde e da formulação 
dos Modelos de Atenção à saúde. Vigilância Epidemiológica e Vigilância Sanitária. Anatomia da pelve feminina, Fisiologia do ciclo menstrual 
e embriologia; Contracepção e Planejamento familiar; Dor pélvica e dismenorreia; Doenças sexualmente transmissíveis; Doenças benignas 
do trato reprodutivo; Cirurgias para patologias benignas e malignas do trato genital inferior. Incontinência urinária; Infecção urinária; Doença 
inflamatória pélvica; Infecção pelo HPV; A mulher e o HIV; desenvolvimento sexual normal e anormal, puberdade e climatério; Infertilidade. 
Endoscopia ginecológica; Endometriose; Propedêutica do colo uterino; Câncer de colo uterino; Câncer de ovário; Câncer de vulva e vagina; 
Câncer do corpo do útero e tubas uterinas; Doenças benignas e malignas da mama; Aspectos Médico Legais em Ginecologia e Obstetrícia; 
Abdome Agudo em Ginecologia; Diagnóstico por imagem em ginecologia e obstetrícia; Pré e pós-operatório em cirurgia ginecológica. 
Ginecologia e Obstetrícia. Organização de Sistemas de Serviços de Saúde, o Sistema Único de Saúde (SUS), o Programa Saúde da Família (PSF). 
Atenção Primária à Saúde (APS). Prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças/problemas frequentes: diabete, infecções de vias aéreas, 
hipertensão, depressão, ansiedade, infecções urinárias, gastroenterite, doenças sexualmente transmissíveis. Saúde da Criança: aleitamento 
materno, desnutrição, gastroenterite aguda, infecções respiratórias agudas. Princípios da medicina geriátrica. Uso de drogas (tabaco, álcool, 
maconha, cocaína, sedativos e excitantes do SNC, alucinógenos). Sistema de registro, notificações de doenças, atestados. Código de ética da 
profissão. Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde (NOB/96) e Norma Operacional da Assistência à Saúde/SUS (NOAS/SUS 
01/2001). 

Motorista 

10 QUESTÕES: LÍNGUA PORTUGUESA: Interpretação de texto. Ortografia oficial segundo o novo acordo ortográfico assinado pelos países de 
língua portuguesa. Pontuação. 
10 QUESTÕES: MATEMÁTICA: Operações básicas da matemática. Frações. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples. Média 
aritmética simples. Juros simples. Equação de 1º grau. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de medidas usuais. Noções de 
geometria: forma, perímetro, área, volume e ângulo Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema. 
05 QUESTÕES: CONHECIMENTOS GERAIS: Demonstrar conhecimento sobre assuntos inerentes a vida em sociedade. Fatos e notícias locais, 
nacionais e internacionais veiculados em meios de comunicação de massa, como jornais, rádios, Internet e televisão. Cultura e sociedade: 
música, literatura, artes, arquitetura, transportes, economia, segurança, educação, tecnologia, energia, relações internacionais, rádio, 
cinema, teatro, jornais, revistas e televisão. Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus impactos na sociedade contemporânea. 
Meio ambiente e cidadania: problemas, desenvolvimento sustentável e ecologia, suas inter-relações e suas vinculações históricas, políticas 
públicas, aspectos locais e globais. Aspectos fundamentais sobre saúde, qualidade de vida, prevenção de doenças e alimentação saudável. 
Aspectos gerais sobre a história e a geografia brasileira. História e aspectos relevantes do município. 
15 QUESTÕES: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Legislação de Trânsito: A) Determinações do CTB quanto a: Formação do condutor; Exigências 
para categorias de habilitação em relação ao veículo conduzido; Documentos do condutor e do veículo: apresentação e validade; Sinalização 
viária; Penalidades e crimes de trânsito; Direitos e deveres do cidadão; Normas de circulação e conduta; Regras gerais de estacionamento, 
parada e circulação. B) Infrações e penalidades referentes a: Documentação do condutor e do veículo; Estacionamento, parada e circulação; 
Segurança e atitudes do condutor, passageiro, pedestre e demais atores do processo de circulação; Meio ambiente. Direção defensiva: 
Conceito de direção defensiva; Condições adversas; Como evitar acidentes; Cuidados com os demais usuários da via; Estado físico e mental 
do condutor; Situações de risco. Noções de Primeiros Socorros: Sinalização do local do acidente; Acionamento de recursos em caso de 
acidentes; Verificação das condições gerais da vítima; Cuidados com a vítima (o que não fazer). Noções de Proteção e Respeito ao Meio 

http://www.mobilizacaonacional.kit.net/


 

 

 

12 

CARGO PÚBLICO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Ambiente e de Convívio Social no Trânsito: O veículo como agente poluidor do meio ambiente; Regulamentação do CONAMA sobre poluição 
ambiental causada por veículos; Emissão de gases; Emissão de partículas (fumaça); Emissão sonora; Manutenção preventiva do veículo para 
preservação do meio ambiente; O indivíduo, o grupo e a sociedade; Diferenças individuais; Relacionamento interpessoal; O indivíduo como 
cidadão. 5. Noções sobre Funcionamento do Veículo de 4 rodas: Equipamentos de uso obrigatório do veículo e sua utilização; Noções de 
manuseio e do uso do extintor de incêndio; Responsabilidade com a manutenção do veículo; Alternativas de solução para eventualidades 
mais comuns. O veículo: funcionamento, equipamentos obrigatórios e sistemas; noções básicas de mecânica automotiva e socorro mecânico; 
principais partes do veículo, tipos de motores, combustíveis e lubrificantes. Lubrificação e lavagem automotiva. Manutenção básica: água, 
óleo, pressão dos pneus, tensão das correias, alinhamento e balanceamento. 

Procurador 
jurídico 

10 QUESTÕES: LÍNGUA PORTUGUESA: Literatura Brasileira, Compreensão. Interpretação de texto, com domínio das relações morfossintáticas, 
semânticas e discursivas: tipologia textual, paráfrase, perífrase, síntese e resumo, significação literal e contextual de vocábulos, processos de 
coesão textual, coordenação e subordinação, emprego das classes de palavras. Concordância. Regência. Estrutura, formação e representação 
das palavras. Ortografia oficial segundo o novo acordo ortográfico assinado pelos países de língua portuguesa. Pontuação. 
10 QUESTÕES: MATEMÁTICA: Operações com números naturais, inteiros e racionais (forma fracionária e decimal) e comparação. Grandezas 
(comprimento, massa, tempo, área e capacidade) e respectivas unidades de medidas, Razão e proporção: porcentagem, grandezas 
diretamente e inversamente proporcionais (regra de simples e composta). Equação do primeiro e segundo grau. Resolução de situações 
problemas. Juros simples e compostos. Geometria: ponto, linha, reta, ângulos, polígonos, circulo, circunferência e sólidos geométricos. 
05 QUESTÕES: CONHECIMENTOS GERAIS: Demonstrar conhecimento sobre assuntos inerentes a vida em sociedade. Fatos e notícias locais, 
nacionais e internacionais veiculados em meios de comunicação de massa, como jornais, rádios, Internet e televisão. Cultura e sociedade: 
música, literatura, artes, arquitetura, transportes, economia, segurança, educação, tecnologia, energia, relações internacionais, rádio, 
cinema, teatro, jornais, revistas e televisão. Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus impactos na sociedade contemporânea. 
Meio ambiente e cidadania: problemas, desenvolvimento sustentável e ecologia, suas inter-relações e suas vinculações históricas, políticas 
públicas, aspectos locais e globais. Aspectos fundamentais sobre saúde, qualidade de vida, prevenção de doenças e alimentação saudável. 
Aspectos gerais sobre a história e a geografia brasileira. História e aspectos relevantes do município. 
15 QUESTÕES: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: DIREITO CONSTITUCIONAL-  Constituição: conceito e conteúdo. Poder constituinte original e 
derivado. Eficácia, aplicação e integração das normas constitucionais. Leis Complementares à Constituição. Controle de constitucionalidade 
das leis. Não cumprimento de leis inconstitucionais. Controle jurisdicional: sistema difuso e concentrado. Controle de constitucionalidade das 
leis municipais. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Ação Declaratória de Constitucionalidade. Arguição de Descumprimento de Preceito 
Fundamental. Dos Direitos e Garantias Fundamentais: Direitos e deveres individuais e coletivos; Direitos Sociais; Nacionalidade e Cidadania; 
Direitos e Partidos Políticos. Remédios constitucionais: habeas corpus, mandado de segurança, ação popular, direito de petição, mandado de 
injunção e habeas data. Separação de poderes, delegação. Poder Legislativo: composição e atribuições. Processo legislativo. Poder Executivo: 
composição e atribuições. Poder Judiciário: composição e atribuições.  Estado Federal: a União, os Estados, os Municípios, o Distrito Federal 
e os Territórios. Descentralização e cooperação administrativa na Federação brasileira: territórios federais, regiões de desenvolvimento, 
regiões metropolitanas.  Princípios e normas referentes à Administração direta e indireta. Posição do Município na federação brasileira. 
Criação e organização dos municípios. Autonomia municipal: Leis Orgânicas Municipais e Intervenção nos municípios. Regime jurídico dos 
servidores públicos civis. Princípios constitucionais do orçamento. 
Bases e valores da ordem econômica e financeira. Política urbana: bases constitucionais do direito urbanístico.  Ordem Social. Seguridade 
social. O Município e o direito à saúde, assistência social e educação. Lei de Diretrizes e Bases da Educação – Lei nº 9394/96. Lei Orgânica da 
Assistência Social - Lei nº 8.742/93. Do Sistema Único de Saúde (SUS); Legislação do SUS. Advocacia pública. DIREITO ADMINISTRATIVO 
Princípios constitucionais do Direito Administrativo. Controle interno e externo da Administração Pública. Administração pública: conceito, 
estrutura, poderes e deveres do administrador público. Responsabilidade dos prefeitos municipais. Administração Indireta: conceito. 
Autarquias, associações públicas, empresas públicas, fundações públicas e sociedades de economia mista. Consórcio. Controle da 
administração indireta. Poderes administrativos.  Ato administrativo: conceito, elementos, atributos, espécies. Discricionariedade e 
vinculação. Abuso e desvio de poder. Ato administrativo punitivo. Ato administrativo: anulação, revisão e revogação. Controle jurisdicional. 
Procedimento administrativo: conceito, princípios, pressupostos, objetivos.  Contratos administrativos: conceito, espécies, disposições 
peculiares. Cláusulas necessárias. Inadimplemento. Rescisão. Anulação. Convênios. Licitação: natureza jurídica, finalidades, espécies. 
Dispensa e inexigibilidade. Parceria público-privada. Leis Federais nº 8.666/93, nº 8.883/94 e alterações. Pregão - Lei 10.520/2002.Serviço 
público: conceito, classificação. Concessão, permissão e autorização.  Agentes públicos. Servidores públicos: conceito, categorias, direitos e 
deveres. Cargo, emprego e função: normas constitucionais, provimento, vacância. Responsabilidades dos agentes públicos: civil, 
administrativa e criminal. Processo administrativo disciplinar. Regime previdenciário do servidor público. 
Concurso público. Bens públicos: regime jurídico e classificação. Formas de utilização, concessão, permissão e autorização de uso. 
Desafetação e alienação. Desapropriação: conceito. Desapropriação por utilidade pública, necessidade pública, interesse social. Indenização. 
Desapropriação indireta. Limitações administrativas. Função social da propriedade. Responsabilidade Extracontratual do Estado. 
Responsabilidade pelos atos danosos praticados pelos agentes públicos. Responsabilidade pela omissão ou deficiência de serviço. Excludentes 
de responsabilidade. Responsabilidade civil pessoal dos agentes públicos. Improbidade administrativa. Lei Federal n.º 8.429/92. Direito 
urbanístico: 1. Uso e Ocupação do Solo Urbano. Zoneamento. Poder de polícia municipal. Parcelamento do solo. (Lei Lehman - Lei Federal n.º 
6766/79). Limitações ao direito de propriedade. Controle das construções e do uso. Estatuto da Cidade. Instrumentos de Política Urbana. 
Usucapião especial de imóvel urbano. Usucapião coletivo. Plano diretor. Outorga onerosa do direito de construir e de alteração de uso. 
Tombamento. Agências Reguladoras. Autarquias especiais. Fundações. Terceirização do serviço público. 
Lei Orgânica do Município de Zacarias-SP (site www.camarazacarias.sp.gov.br). DIREITO TRIBUTÁRIO. Definição e conteúdo do direito 
tributário. Conceito de tributo. Espécies de tributo. Imposto, taxa, contribuição de melhoria e outras contribuições. Fontes do direito 
tributário. Fontes primárias. Fontes secundárias. Vigência e aplicação da legislação tributária no tempo e no espaço. Interpretação e 
integração da legislação tributária. O Sistema Constitucional Brasileiro. Princípios constitucionais tributários, competência tributária, 
discriminação das receitas tributárias, limitações ao poder de tributar. Imunidades e Isenções tributárias. Anistia.  Competência tributária. 
Parafiscalidade. Exercício de competência tributária. O fato gerador da obrigação tributária. Obrigação tributária principal e acessória. 
Hipótese de incidência e fato imponível. Capacidade tributária. Sujeito ativo da obrigação tributária. Sujeito passivo da obrigação tributária, 
direto e indireto. Domicílio tributário. Responsabilidade pelo tributo e responsabilidade por infrações. Denúncia espontânea. 

http://www.camarazacarias.sp.gov.br/
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O crédito tributário: constituição. Lançamento: definição, modalidades e efeitos. Suspensão do crédito tributário, modalidades, extinção das 
obrigações tributárias e exclusão do crédito tributário.3.14. Infrações e sanções tributárias. Conceito e natureza jurídica. Crimes tributários. 
Garantias e privilégios do crédito tributário. Preferência e cobrança em falência e concordata. Responsabilidade patrimonial dos sócios e 
administradores. Alienação de bens em fraude à Fazenda Pública. Dívida ativa. Inscrição do crédito tributário. Pressupostos legais. Presunção 
de certeza e liquidez da dívida inscrita, emendas e substituições de certidões de dívida ativa. Certidões negativas, sigilo fiscal, divulgação de 
informações, limitações. Tutela tributária: procedimento administrativo tributário e processo judicial tributário. A execução fiscal. Mandado 
de segurança, ação anulatória de débito fiscal, ação de repetição de indébito tributário, ação de consignação em pagamento, ação 
declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária. Ação cautelar fiscal. Tributos municipais. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. Teoria geral 
do processo. Princípios constitucionais do direito processual. Princípios gerais do direito processual civil. Jurisdição. Competência. Ação. 
Condições da ação. Processo. Sujeitos do processo. Instrumentalidade e efetividade do processo. Classificação do processo. Objeto do 
processo. Pressupostos processuais. Atos processuais. Processo de conhecimento. Formação, suspensão e extinção do processo. Tutela de 
urgência: procedimento da tutela antecipada e da tutela cautelar. Procedimento comum. Procedimentos Especiais. Das provas. Sentença e 
coisa julgada. Dos recursos. Processo de execução. Da execução em geral. Das diversas espécies de execução. Da suspensão e da extinção do 
processo de execução. Execução Fiscal. Lei Federal n.º 6.830/80. DIREITO CIVIL E COMERCIAL Pessoas Naturais. Personalidade e Capacidade. 
Direitos da Personalidade. Ausência. Pessoas Jurídicas. Associações. Fundações. Domicílio. Bens. Bens considerados em si mesmos. Bens 
reciprocamente considerados. Bens Públicos. Fatos Jurídicos. Negócio Jurídico. Representação. Condição, Termo e Encargo. Defeitos do 
Negócio Jurídico. Invalidade do Negócio Jurídico. Atos Jurídicos Lícitos. 
Atos Ilícitos. Prescrição e Decadência. Meios de Prova. Obrigações: Conceito, Classificação, Modalidades. Transmissão das Obrigações. 
Adimplemento e extinção das Obrigações. Inadimplemento das Obrigações. Contratos em geral. Várias espécies de Contrato. Atos Unilaterais. 
Títulos de Crédito. Responsabilidade Civil. Obrigação de Indenizar. Da Indenização. Preferências e Privilégios Creditórios. 
Direito de Empresa. O Empresário. A Sociedade. O Estabelecimento. Os Institutos Complementares. Direito das Coisas. Posse. Direitos Reais. 
Propriedade. Da Superfície. Das Servidões. Do Usufruto. Do Uso. Da Habitação. Do Direito do Promitente Comprador. Do Penhor, da Hipoteca 
e da Anticrese. Direito de Família. Direito Pessoal. Direito Patrimonial. União Estável. Direito das Sucessões. Sucessão em geral. Sucessão 
Legítima. Sucessão Testamentária. Inventário e Partilha. Registros Públicos. Lei nº 8.935 de 1994. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. 
Crime e imputabilidade penal. Aplicação da Lei Penal. Inquérito policial. Ação penal. Efeitos da condenação. Crimes em espécie: crimes contra 
a Administração Pública, crimes contra a fé pública, crimes contra o patrimônio, crimes contra a honra. Crimes contra as finanças públicas. 
Crimes de responsabilidade da Autoridade Municipal. 

Supervisor de 
administração 

10 QUESTÕES: LÍNGUA PORTUGUESA: Compreensão e interpretação de texto. Reconhecimento de tipos e gêneros textuais. Fonética e 
fonologia. Emprego das classes de palavras. Sintaxe da oração e do período. Semântica. Ortografia oficial. Acentuação gráfica. Pontuação. 
Concordância verbal e nominal. Regência. Crase. Coesão e coerência.  
10 QUESTÕES: MATEMÁTICA: Noções de lógica: proposições, conectivos, negação de proposições compostas. Conjuntos: caracterização, 
pertinência, inclusão, igualdade. Operações: união, interseção, diferença e produto cartesiano. Composição de funções. Função inversa. 
Principais funções elementares: 1º grau, 2º grau, exponencial e logarítmica. Médias aritméticas e geométricas. Progressões aritméticas e 
geométricas. Análise combinatória. Trigonometria. Geometria. Matrizes e Determinantes. Regra de três simples e composta. Juros e 
porcentagem. 
05 QUESTÕES: CONHECIMENTOS GERAIS: Demonstrar conhecimento sobre assuntos inerentes a vida em sociedade. Fatos e notícias locais, 
nacionais e internacionais veiculados em meios de comunicação de massa, como jornais, rádios, Internet e televisão. Cultura e sociedade: 
música, literatura, artes, arquitetura, transportes, economia, segurança, educação, tecnologia, energia, relações internacionais, rádio, 
cinema, teatro, jornais, revistas e televisão. Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus impactos na sociedade contemporânea. 
Meio ambiente e cidadania: problemas, desenvolvimento sustentável e ecologia, suas inter-relações e suas vinculações históricas, políticas 
públicas, aspectos locais e globais. Aspectos fundamentais sobre saúde, qualidade de vida, prevenção de doenças e alimentação saudável. 
Aspectos gerais sobre a história e a geografia brasileira. História e aspectos relevantes do município. 
15 QUESTÕES: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: controle interno - governança corporativa: Controle Interno - Definição; Objetivos; Tipos de 
controle; Formas de controle; Aspectos legais; Princípios; Implantação; Estrutura organizacional; Rotinas e procedimentos de controle 
interno; Principais atividades do controle interno, Governança corporativa, A ética no contexto da governança corporativa; Compliance; 
Definição; Características do "complianceofficer", ISO 31000; Gestão de riscos; Definição, Tipos de riscos; Gerenciamento de riscos, Prevenção 
de perdas e gestão de riscos. Objetivos estratégicos da gestão de riscos corporativos. Framework do processo de gestão e análise de riscos 
corporativos - método Brasiliano. Identificação dos perigos e dos fatores de riscos. Análise de riscos - método e critérios. Avaliação de riscos 
- matriz de riscos. Nível de riscos - processos - departamentos - unidades – edificações. Tratamento dos riscos - plano de ação – ferramentas. 
Monitoramento e análise crítica dos riscos. Planejamento: importância e significado; princípios e elementos do planejamento: tipos de planos; 
limitações do planejamento; logística e estratégia; o processo de tomada de decisão; planejamento eficaz; Organização: a natureza e a 
finalidade da organização; os fundamentos da organização formal: divisão do trabalho, especialização, responsabilidade, autoridade e alcance 
de controle; departamentalização básica: critérios; delegação; princípios e técnicas; funções de linha e assessoria; tipos de estrutura: linha, 
linha-staff, funcional e matricial; a organização informal; característica e implicações; a organização eficaz; Controle: conceitos e objetivos do 
controle; o processo de controle; premissas para institucionalização de controle; técnicas de controle; controle geral do desempenho; 
controle eficaz. Organização e Métodos: áreas de atuação: estrutura, funcionamento; tipos de projetos de O&M; fases de um projeto de 
O&M - instrumentos (questionários, entrevistas, organogramas, fluxogramas etc.) utilizados em cada etapa (planejamento, coleta de dados 
e informações, análise e interpretação, criação de soluções, relatórios, implantação e acompanhamento); análise da distribuição do trabalho: 
quadro de distribuição do trabalho, análise e conclusões; manuais, objetivo, tipo, raios de ação e atualização; aspectos de resistência à 
mudança, críticas e atuação em trabalhos de O&M. Elaboração de relatórios: técnicas; tipos de relatórios; uniformizações. Orçamento Público: 
conceito, princípios, classificação orçamentária, estágios da receita, elaboração da proposta orçamentária, execução do orçamento, 
movimentação de crédito orçamentário, créditos orçamentários e adicionais e seus recursos de cobertura; Programação Financeira; Registros 
orçamentários, extra orçamentários, patrimoniais e de controle; Legislação básica: Lei Federal 4320/64. Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei 
Complementar nº 101, de 4 /05/2000); Constituição Federal e Estadual: Seções sobre a Fiscalização Contábil, Financeira e Orçamentária e 
Finanças Públicas. Conhecimento em informática: Microsoft Windows e Pacote Office. Legislação Municipal. Direito Administrativo: Definição; 
Características do ato administrativo; Os poderes administrativos; O poder de polícia; Jurisprudência; Entidades estatais; Entidades 
paraestatais; Administração direta e indireta; Serviços Públicos; Delegação de serviços públicos: A concessão, A permissão e a autorização; 
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Parceria público-privada; Os contratos administrativos; / A licitação: Espécies de licitação; Critérios para a avaliação das propostas; Sanções 
administrativas e criminais; Efeitos da adjudicação; Bens públicos; Servidores públicos. Lei Nº 8.666, de 21 de Junho de 1993: (Regulamenta 
o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências.). 
Lei Complementar Nº 101, de 04 de maio de 2000: (Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal 
e dá outras providências). Lei Nº 4.320 – de 17 de março de 1964: (Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle 
dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal) 
O Modelo de Excelência em Gestão Pública. Fundamentos Constitucionais. Fundamentos da Gestão Pública Contemporânea. Visão Sistêmica. 
Brasil. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Secretaria de Gestão Pública. Programa GESPÚBLICA, Modelo de Excelência em 
Gestão Pública, Brasília; MP, SEGEP, 2014. Versão 1/2014. xx p.1. Gestão Pública 2.Excelência 3. Inovação 4.Administração Pública I.Título. 
CDU. Disponível em: http://www.gespublica.gov.br/sites/default/files/documentos/modelodeexcelenciaemgestaopublica2014.pdf 

 
  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.666-1993?OpenDocument
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ANEXO II – DECLARAÇÃO DE MORADIA 

 

DECLARAÇÃO DE MORADIA 

 
Eu, ........................................................................................................................................................................, 

Portador(a) do RG: .................................... declaro para fins de inscrição no Concurso Público nº 001/2018 do Município de 

Zacarias para o cargo público de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS) que mantenho residência e domicílio à  

..................................................................................................................................................................... nº ........................., 

no Bairro ................................................................................................................... no Município de Zacarias/SP desde ............ 

de ..................................... de ......................... 

 

Por ser verdade, firmo a presente. 

Buritama, ........... de ........................ de 2018. 

 

_______________________________________ 
ASSINATURA DO CANDIDATO 

 

1ª TESTEMUNHA:     
Vizinho - Pessoa com mais de 18 anos 
Nome:  ...........................................................................................................RG: .................................. 

Endereço:  .................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

 

2ª TESTEMUNHA:     
Vizinho - Pessoa com mais de 18 anos 
Nome:  ...........................................................................................................RG: .................................. 

Endereço:  .................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 
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ANEXO III – CRONOGRAMA DE ATIVIDADES PREVISTO 
 

CRONOGRAMA1(PREVISÃO) 
 

AÇÃO PREVISÃO 
Edital Normativo Completo 11 de Janeiro 

Publicação do Edital Normativo Resumido  Até 20 de Janeiro 

Período de Inscrição De 29 de Janeiro a 02 de Fevereiro  

Publicação do Deferimento e Indeferimento de Inscrições (jornal oficial do município) Até 10 de Fevereiro  

Convocação para as provas (site) Até 17 de Fevereiro   

Prova Escrita 04 de Março 

Publicação do Gabarito da Prova Escrita (site) 04 de Março após as 19h 

Prazo para interposição de recursos contra o gabarito (site) 05, 06 e 07 de Março 

Publicação do Resultado da Prova Escrita  Até 15 de Março 

Convocação dos aprovados para a realização da Prova Prática Até 18 de Março 

Realização da Prova Prática 25 de Março  

Resultados da Prova Prática  25 de Março 

Publicação do Resultado Final e Classificatório 28 de Março 

Homologação Até 08 de Abril 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

                                                 
1

O cronograma apresentado trata-se de uma previsão para execução das atividades inerentes ao Concurso Público nº 001/2018, podendo as datas sofrer alterações, sem necessidade de prévio aviso aos candidatos, para 

atender as necessidades e demandas da Prefeitura Municipal de Zacarias e da GL Consultoria. 


